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ĮVADAS 

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir 

netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikį aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai, 

nustatyti priemones reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai ir visuomenės sveikatai išvengti, sumažinti ar 

kompensuoti bei nustatyti ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį, vietą, poveikį aplinkai, atitinka 

aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės ir civilinės saugos 

teisės aktų reikalavimus. 

Planuojamos 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“. 

Veiklos (PŪV) organizatorius – VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“. 

Planuojama veikla patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01) 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). 

Planuojama ūkinė veikla yra svarbi nacionaliniu ir Europos mastu –  planuojamas rekonstruoti 

kelias yra tarptautinio automobilių transporto koridoriaus, jungiančio Baltijos šalis ir per Lenkiją su kitomis 

Europos šalimis, dalis. Veikla 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. 

Veikla planuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-11-20 nutarimu Nr. 1177 

patvirtintu specialiuoju planu: 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, 2018 m. atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 

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

2020-2021 m. VĮ 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 VĮ 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. 

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

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, 2015-2018 m. UAB „Kelprojektas“. 
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Ketvirtas ruožas projektuojamas atskirai, dėl to jam 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 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 darbo projektą ir gavus statybą leidžiantį 

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

PAV subjektai 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 priima atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos 

agentūra. 

Visuomenė buvo informuota apie PAV programą: Marijampolės savivaldybės administracijos skelbimų 

lentoje 2020-10-23, Kalvarijos savivaldybės administracijos skelbimų lentoje 2020-10-19 ir internetiniame 

puslapyje https://kalvarija.lt/index.php?2426734104, Marijampolės seniūnijos skelbimų lentoje 2020-10-22, 

Degučių seniūnijos skelbimų lentoje 2020-10-23, Šunskų seniūnijos skelbimų lentoje 2020-10-19, Kalvarijos 

seniūnijos skelbimų lentoje 2020-10-23, Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“ 2020-10-21, 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, Aplinkos apsaugos 

agentūra informuota el. paštu aaa@aaa.am.lt 2020-10-19. Aplinkos apsaugos agentūros puslapyje  informacija 

paskelbta 2020-10-19, puslapyje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8b6d980c-8146-45a8-82b8-

39c21102611f#3. Visuomenė pasiūlymų programai nepateikė.   

Visi subjektai PAV programai pritarė be pastabų. 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. Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino PAV programą 2020-11-30 raštu 

(30.1)-A4E-11011. 

PAV ataskaita parengta vadovaujantis: „Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

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

2021-01-01); „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 2021-01-01); „Poveikio 
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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). 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 2021-01-01), 1 priedu „REKOMENDACIJOS DĖL 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ STRUKTŪROS IR APIMTIES“. 

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

• Inžinerinių geologinių tyrinėjimų duomenys; 

• Archeologinių žvalgymų duomenys; 

• Ekologiniai tyrimai; 

• Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumento informacija. 

Apie PAV ataskaitą visuomenė buvo informuota: Marijampolės savivaldybės administracijos skelbimų 

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

parengta-valstybines-reiksmes-magistralinio-kelio-a5-kaunas-marijampole-suvalkai-ruozo-nuo-5683-iki-8500-

km-5683-7250-km-ruozas-7250-7900-km-ruozas-7900-8500-km-ruozas-rekonstravimo-poveikio-aplinkai-

vertinimo-pav-ataskaita:11643; Kalvarijos savivaldybės administracijos skelbimų lentoje 2021-06-01 ir 

internetiniame puslapyje: https://kalvarija.lt/index.php?2466423950; Marijampolės seniūnijos skelbimų lentoje 

2021-05-31; Degučių seniūnijos skelbimų lentoje 2021-05-31;  Šunskų seniūnijos skelbimų lentoje 2021-05-31; 

Kalvarijos seniūnijos skelbimų lentoje 2021-05-31; Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“ 2021-06-

02; ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2021-06-01 

patalpintas skelbimas. Su ataskaita buvo galima susipažinti nuo 2021-06-02. Ataskaitos ir skelbimo patalpinimo 

nuoroda: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-valstybines-

reiksmes-magistralinio-kelio-a5-kaunas-marijampole-suvalkai-ruozo-nuo-5683-iki-8500-km-5683-7250-km-

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

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

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

pradžios visuomenė nerpisijungė, todėl konstatuojama, kad procedūros įvykdytos, o projektas nekelia visuomenės 

nepasitenkinimo. Dalyvavo PAV dokumentų rengėjai, organizatoriaus - VĮ „Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos“ atstovai ir projektuotojų AB „Panevėžio keliai“ atstovai. Parengtas susirinkimo įrašas, visuomenės 

informavimo skelbimų kopijos pateiktos ataskaitos priede. 

Visi subjektai PAV ataskaitai pritarė be pastabų: 

• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės 

departamentas pritarė raštu 2021-08-04 Nr. (4-11 14.3.3 Mr)2-101883; 

• Marijampolės savivaldybės administracija pritarė raštu 2021-08-10 Nr. SA-7086 (12.24 E); 

• Kalvarijos rajono savivaldybės administracija 2021-08-16 Nr. IS-1111 (4.15.); 

• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-Marijampolės skyrius pritarė 

raštu 2021-08-04 Nr. 2AM-885-(9.38-AM); 

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Marijampolės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba pritarė raštu 2021-07-27 Nr. 9.4-2-1142; 

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pritarė raštu 2021-08-09 Nr. 

(4)-V3-1246. 

  

https://www.marijampole.lt/skelbimai/1474/informacija-apie-parengta-valstybines-reiksmes-magistralinio-kelio-a5-kaunas-marijampole-suvalkai-ruozo-nuo-5683-iki-8500-km-5683-7250-km-ruozas-7250-7900-km-ruozas-7900-8500-km-ruozas-rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita:11643
https://www.marijampole.lt/skelbimai/1474/informacija-apie-parengta-valstybines-reiksmes-magistralinio-kelio-a5-kaunas-marijampole-suvalkai-ruozo-nuo-5683-iki-8500-km-5683-7250-km-ruozas-7250-7900-km-ruozas-7900-8500-km-ruozas-rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita:11643
https://www.marijampole.lt/skelbimai/1474/informacija-apie-parengta-valstybines-reiksmes-magistralinio-kelio-a5-kaunas-marijampole-suvalkai-ruozo-nuo-5683-iki-8500-km-5683-7250-km-ruozas-7250-7900-km-ruozas-7900-8500-km-ruozas-rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita:11643
https://www.marijampole.lt/skelbimai/1474/informacija-apie-parengta-valstybines-reiksmes-magistralinio-kelio-a5-kaunas-marijampole-suvalkai-ruozo-nuo-5683-iki-8500-km-5683-7250-km-ruozas-7250-7900-km-ruozas-7900-8500-km-ruozas-rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita:11643
https://kalvarija.lt/index.php?2466423950
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-valstybines-reiksmes-magistralinio-kelio-a5-kaunas-marijampole-suvalkai-ruozo-nuo-5683-iki-8500-km-5683-7250-km-ruozas-7250-7900-km-ruozas-7900-8500-km-ruozas-rek-2/
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-valstybines-reiksmes-magistralinio-kelio-a5-kaunas-marijampole-suvalkai-ruozo-nuo-5683-iki-8500-km-5683-7250-km-ruozas-7250-7900-km-ruozas-7900-8500-km-ruozas-rek-2/
https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-valstybines-reiksmes-magistralinio-kelio-a5-kaunas-marijampole-suvalkai-ruozo-nuo-5683-iki-8500-km-5683-7250-km-ruozas-7250-7900-km-ruozas-7900-8500-km-ruozas-rek-2/
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1 INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

PŪV organizatorius: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“, įmonės kodas 188710638, 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.  

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

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, kontaktai – direktorė Ona Samuchovienė, mob. +370 676 08277, el. p. 

o.samuchoviene@ekostruktura.lt. 

 

1.1 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 

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 pav. Administracinės ribos:  savivaldybės. Veikla planuojama Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėse (2021-

01-29) duomenys 

 

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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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 

 

10 

 

 

2 pav. Administracinės ribos: seniūnijos.  Veikla planuojama 4 seniūnijų ribose (2021-01-29) duomenys 

 

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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3 pav. Administracinės ribos: miestų, kaimų ribos, (2021-01-29) duomenys 
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2015-2016 m. planuojant nuo 

Marijampolės iki valstybės 

sienos su Lenkija kelio 

platinimą nuo esamų dviejų 

iki keturių eismo juostų, 

buvo parengtas specialusis 

planas, ir pradėtas bei 2018 

m. pabaigtas strateginis 

pasekmių aplinkai 

vertinimas (SPAV). 

 

 

 

Šiuo metu tikslinamiems 

sprendiniams atliekamas I, 

II ir III ruožų bendras PAV, 

IV ruožo projektavimas 

vykdomas atskirai ir dėl to 

IV ruožas vertinamas 

atskiru PAV, ir šioje 

ataskaitoje – lokaliai 

NENAGRINĖJAMAS. 

 

 

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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4 pav. PŪV vieta ir nagrinėjama kelio teritorija (specialiojo plano ribose). 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo 
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1.2 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS TERITORIJOS PADĖTIS PAGAL 

PATVIRTINTUS PLANAVIMO DOKUMENTUS. 

Remiantis 2015-2018 m. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas – Marijampolė – 

Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai 

vertinimo nustatymo dokumentu (rengėjas UAB „Kelprojektas“), 2013 m. birželio 18 d. Lietuvos 

Respublikos Seimo nutarimu  Via Baltica transporto koridoriaus Lietuvos dalies Projektas   pripažintas Ypatingos 

valstybinės svarbos projektu, Lietuvos dalies kelio E67 ruožai, vienas iš jų yra kelias  A5 Kaunas-Marijampolė -

Suvalkai. Pagal TEN-T kelių tinklo plėtrą ir vystymo kryptis (ES reglamentai (EU) 1316/2013 ir (EU) 1315/2013, 

pakeitimas (EU)  849/2017) numatyta rekonstruoti kelio atkarpas Lenkijos teritorijoje (nuo Varšuvos iki Lenkijos- 

Lietuvos sienos) bei Lietuvos teritorijoje. 2009 m. spalio 2 d. Lenkijos ministrų taryba patvirtino Lenkijos  

ekspress kelių su atskirtomis eismo kryptimis tinklą, kuriame  yra  Via Baltica kelias Lenkijoje pažymėtas numeriu 

S61. Pagal Lenkijos Kelių ir autostradų generalinės direkcijos GDDKiA planus Lenkijos pusėje 4 eismo juostų 

kelio įrengimas iki Lietuvos sienos (jungs Varšuvą (per S8 greitkelį), Lomžą, Elką, Suvalkus, su Lietuva) turi būti 

baigtas 2021 m. 

Planuojama veikla atitinka Lietuvos Respublikos Bendrąjį planą. Veikla planuojama vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos teritorijos Bendruoju planu, kuriame nagrinėjamas kelias A5 pažymėtas kaip I rango 

magistralinis kelias - Transeuropinis I (Via Baltica) transporto koridorius Helsinkis–Talinas–Ryga–Panevėžys–

Kaunas–Varšuva–Vroclavas–Praha E67. Nagrinėjamas ruožas nuo 56,83 km iki 85 km pažymėtas kaip 1 lygmens 

šalies ekonominės-socialinės plėtros integracijos ašis, kuri driekiasi per urbanistinio karkaso centrų plėtros 

koncentracijos arealą (Marijampolės miesto, Kalvarijos miesto ir jų apylinkių teritorijose, tiek Marijampolės, tiek 

Kalvarijos savivaldybės ribose), kaimo gyvenamųjų vietovių plėtros arealą (tiek Marijampolės, tiek Kalvarijos 

savivaldybės teritorijose). Kelias A5 įtrauktas į numatomą automobilių kelių transporto infrastruktūros plėtrą ir 

modernizavimą, numatyta labiausiai apkrautų kelio ruožų rekonstrukcija. 

 

5 pav. Lietuvos Respublikos bendrojo plano ištrauka (Kompleksinė infrastruktūra ir teritorijų 

rezervavimas valstybės poreikiams M1:400000). A5 kelias nurodytas kaip „Teritorijos, infrastruktūros koridoriai, 

rezervuojami visuomenės poreikiams.  
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Planuojama veikla atitinka Marijampolės regiono 2014-2020 m. plėtros planą, kuriame pažymėta, 

kad automagistralė A5-Kaunas Marijampolė-Kalvarija, tarptautinė magistralė E67 – „Via Baltica“ yra svarbios 

automagistralės, kuri prisideda prie Marijampolės apskrities automobilių kelių tinklo, yra transeuropinio IX-D 

transporto koridoriaus dalis. 

Planuojama veikla atitinka Marijampolės apskrities bendrąjį planą, patvirtintą 2010 m. rugsėjo 8 

d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1298, paminėti transporto infrastruktūros vystymo tikslai - 

Marijampolės apskrities transporto tinklus prijungti prie Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų Europos valstybių 

transporto tinklų; mažinti žalingą tranzitinio transporto poveikį miestams ir gyvenvietėms – plėtoti tranzitinius 

transporto koridorius ir apylankas, gerinti eismo saugumo sąlygas; įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus 

avaringiausiuose kelių ruožuose, nustatyti dviračių takų poreikį, įvertinti ir pagrįsti jų plėtrą specialiuosiuose 

planuose; priartinti viešojo transporto paslaugų lygį prie Europos Sąjungos  valstybių paslaugų lygio – atnaujinti 

transporto priemonių parką, tobulinti maršrutinį tinklą ir jo funkcionavimo rodiklius, gerinti keleivių aptarnavimą. 

Planuojama veikla atitinka Marijampolės miesto bendrąjį planą (pakeitimą), patvirtintą 2017-09-

25 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-229, kurio Susisiekimo dalyje nurodoma, kad: „Via 

Baltica magistralei Lietuvoje suteiktas ypatingos valstybinės svarbos statusas. Šiame kelyje atitinkamai vykdomi 

rekonstrukcijos darbai: žemiau Marijampolės miesto praplatinta važiuojamoji dalis iki 4 eismo juostų, vieno lygio 

sankryžos rekonstruotos į skirtingo lygio kelių susikirtimus, įrengiami pėsčiųjų takai, tarpmiestinio transporto 

sustojimo aikštelės, jungiamieji keliai“. Plane taip pat nurodoma, kad geras kelių tinklas yra regioninės plėtros 

pagrindas, o kokybiškos jungtys su TEN-T transporto koridoriais yra svarbus regionų centrų ekonomikos augimo 

pagrindas.  

Planuojama veikla atitinka Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą 2014-11-

13 Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu, Nr. T-50-5, kuriame nurodyta, kad tarptautinis magistralinis kelias 

Nr. A5 Kaunas–Marijampolė-Suvalkai (transeuropinio I (Via Baltica) koridoriaus atkarpa) ir keturi krašto keliai 

sudaro Kalvarijos savivaldybės susisiekimo sistemos pagrindą. Magistralė  „Via Baltica“  (A5), remiantis minėtu 

bendruoju planu, daro didelį poveikį ekonominei ir socialinei aplinkai tiek Kalvarijos savivaldybės teritorijoje, 

tiek  ir  visoje  Marijampolės  apskrityje  ar  šalies  mastu. Tam įtakos turi pasienio zona bei didžiausias „Via 

Baltica“ dalyje Lietuvoje transporto intensyvumas. Transporto  eismo  intensyvumui  ir  eismo  sąlygoms  daug  

reikšmės  turi  esamas susisiekimo  tinklo  infrastruktūros  išvystymo  lygis,  dangų  būklė  bei  automobilizacijos  

lygio augimo  tempai.  Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrajame plane paminėta, kad Lietuvos Respublikos 

bendrojo plano sprendiniuose Kalvarijos savivaldybės  teritorijoje  numatyta  transeuropinio I (Via  Baltica)  

transporto  koridoriaus Helsinkis–Talinas–Ryga–Panevėžys–Kaunas–Varšuva–Vroclavas–Praha  (Nr.  E67)  

labiausiai apkrautų Nr. A5 kelio ruožų rekonstrukcija. Taip pat šiame bendrajame plane pažymėta, kad LR 

Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarime Nr. 692 „Dėl Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos  transporto  sistemos  

plėtros  strategijos  patvirtinimo“  (Žin., 2005, Nr.  79-2860) numatytas  pirmasis  prioritetas  –  nacionalines  

sienas  kertančio  transeuropinio transporto  tinklo sukūrimas,  kuris  leistų  Lietuvos  gyventojams  patogiai  ir  

su  mažiausiomis  laiko  sąnaudomis susisiekti su kitų ES valstybių kultūros, turizmo ir verslo centrais. Tai 

modernios šiaurės–pietų transporto  ašies,  formuojamos  I  visos  Europos  transporto  koridoriaus  (Talinas–

Ryga–Kaunas–Varšuva) pagrindu ir jungiančios Baltijos šalis su Lenkija, sukūrimas. 

Planuojamai veiklai rengto specialiojo plano sprendinių pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) 

ataskaitoje (rengėjas UAB „Kelprojektas“, 2018 m.), išnagrinėta, kad planas, tuo pačiu ir planuojama kelio 

rekonstrukcija neprieštarauja: 

• Kalvarijos savivaldybės dviračių takų specialiajam planui (2015 m.), kuriame patikslintos 

esamų dviračių takų padėtys kelio atžvilgiu, nustatant jų plotą ir ribojimąsi žemės sklypų 

atžvilgiu, atsižvelgta į Kalvarijos savivaldybės dviračių takų išdėstymą bei apjungtos gretimų 

savivaldybių dviračių trasos; 

• Kalvarijos savivaldybės degalinių išdėstymo specialiajam planui (2012 m.); 
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• Nacionalinio lygmens autoturizmo specialiajam planui (2008 m.), kuriame suformuotos šios 

Nacionalinės autoturizmo trasos, kertančios magistralinio kelio A5 trasą: Sūduvos keliai 

(Jurbarkas – Šakiai – Lukšiai – Kudirkos Naumiestis – Vilkaviškis – Virbalis – Vištytis-

Marijampolė – Žuvintas – Prienai – Birštonas). Trasa reprezentuoja Sūduvos lygumų agrarinį ir 

Šešupės slėnių kraštovaizdį; Jono Pauliaus II piligrimų kelias (Marijampolė – Pivašiūnai – 

Trakai – Vilnius –Kaunas – Šiluva –Tytuvėnai – Žemaičių Kalvarija – Šiauliai – Kryžių kalnas). 

Remiantis Nacionalinio lygmens autoturizmo specialiuoju planu autoturizmo trasos A5 kelyje 

nenumatytos. 

• Alternatyvios energijos šaltinių – vėjo ir saulės jėgainių (pavienių, grupių, parkų) plėtros 

Kalvarijos savivaldybėje specialiajam planui (2012 m.), kuriame numatytos 9 perspektyvinės 

saulės ir vėjo jėgainių plėtros teritorijos. Pačios saulės ir vėjo jėgainės gali būti planuojamos tik 

zonos viduje, o jų darbą užtikrinantys inžineriniai įrenginiai (privažiavimo keliai, elektros 

linijos, transformatorinės) ir už jų ribų. 

 

Sklypai 

Specialiuoju planu formuojamas rekonstruojamo kelio sklypas, kurio paskirtis - kita, būdas – 

susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Kelio rekonstrukcija neišsitenka 

esamo kelio sklypo ribose, todėl platinimui iki 4 eismo juostų, jungiamųjų kelių įrengimui būtinas papildomas 

žemės plotas, kurį šiuo metu daugiausia sudaro privačios dirbamos žemės, todėl parengtas žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams projektas, atlyginant/apmokant savininkams už paimamą žemę. Plačiau pateikta 

ataskaitos 2.6 skyriuje „Materialinės vertybės“. 

Marijampolės savivaldybėje planuojamos teritorijos ribose įteisintų žemės sklypų, kurie patenka į kelio 

A5 apsaugos zoną, bendrojoje struktūroje pagal žemės sklypų skaičių dominuoja žemės ūkio pagrindinės žemės 

naudojimo paskirties sklypai (82 %). Pagal sklypų skaičių kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės 

sklypai užima antrą poziciją  (16 %), kitos nenustatytos naudojimo paskirties žemės sklypai-trečią poziciją (2 %). 

Kalvarijos savivaldybėje planuojamos teritorijos ribose įteisintų žemės sklypų, kurie patenka į kelio 

A5 apsaugos zoną, bendroje struktūroje pagal žemės sklypų skaičių dominuoja žemės ūkio pagrindinės žemės 

naudojimo paskirties sklypai (90,4 %). Pagal sklypų skaičių kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės 

sklypai užima antrą poziciją (7 %), kitos nenustatytos naudojimo paskirties žemės sklypai – trečią poziciją (2,1 

%). Miškų ūkio pagrindinės žemės naudojimo paskirties sklypai užima apie 0,5 %. Konservacinės paskirties ir 

vandens ūkio paskirties žemės sklypai į kelio A5 apsaugos zoną nepatenka. 

Marijampolės savivaldybėje planuojamos teritorijos ribose įteisintų žemės sklypų, kurie patenka į 

kelio A5 apsaugos zoną, bendroje struktūroje dominuoja žemės ūkio paskirties sklypai, kuriems nenustatytas 

naudojimo būdas (47 %), antrą poziciją pagal sklypų skaičių užima kiti žemės ūkio paskirties sklypai (36 %). 

Vienbučių ir dvibučių pastatų statybos teritorijų žemės sklypai sudaro 10 % bendroje žemės sklypų struktūroje. 

Pagal žemės sklypų skaičių susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypai užima trečią poziciją (8 

%), komercinės paskirties objektų teritorijų žemės sklypai - 4 %. Visuomeninės paskirties teritorijų ir mišrių 

komercinės paskirties objektų teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų žemės sklypų dalis 

bendroje žemės sklypų struktūroje nėra reikšminga ir sudaro iki 1 %. 
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1.3 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS FIZINĖS IR TECHNINĖS 

CHARAKTERISTIKOS 

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 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. 

Pagrindiniai rekonstravimo tikslai:  

• pagerinti važiavimo kokybę (saugumas, matomumas kelyje, komfortas);  

• sumažinti avaringumą;  

• pagerinti aplinkosaugines sąlygas bei sumažinti taršą ir triukšmą šalia esančioms (ypač tankiai 

apgyvendintoms) gyvenamosioms vietovėms;  

• atriboti tranzitinio transporto srautus nuo vietinio eismo.  

Kelio techniniai parametrai 

Planuojama rekonstruoti kelią A5 pagal dabar galiojančius techninius normatyvus, kad kelias atitiktų 

AM kategorijos techninius parametrus, praplatinti kelią A5 iki keturių eismo juostų. Numatomas maksimalus 130 

km/h greitis. Sunkiojo autotransporto leistinas greitis numatytas 90 km/val. (esamas leistinas greitis yra 90 

km/val.). Vietinį ir tranzitinį srautus numatoma atskirti jungiamaisiais keliais ir viadukais.  

Planuojamos veiklos parametrai: 

• 4 eismo juostos; 

• jungiamieji keliai, kuriais nukreipiamas vietinis eismo srautas; 

• Važiavimo greitis iki 130 km/h; 

• Viadukai; 

• Panaikinamos vieno lygio sankryžos ir nuovažos; 

• Formuojami pylimai ir iškasos. 

Kelio išilginis profilis projektuojamas vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ keliamais 

reikalavimais AM kategorijos keliui. AM kategorijos kelio konstrukcijos projektavimo reikalavimai - minimalus 

horizontalių kreivių spindulys R–1500m, mažiausias išgaubtos vertikalios kreivės spindulys R–15000 m, 

mažiausiais įgaubtos vertikalios kreivės spindulys R–5500 m, didžiausias išilginis nuolydis i=4%. 

Kelią numatoma rekonstruoti į keturių eismo juostų su 4-5,50 m pločio žalia skiriamąja juosta 

(rekonstruojamo kelio ruožo pradžioje skiriamoji juosta susiaurinama iki 4 metrų, prisiderinant prie esamo 

rekonstruoto kelio ruožo pradžioje esančios skiriamosios juostos pločio). 
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6 pav. Rekonstruojamo kelio skersinis profilis  

 

7 pav. Esamas kelias bus rekonstruojamas į AM kategoriją. Magistralinio kelio erdvinė sandara, su jungiamaisiais 

keliais, viadukais, pralaidomis, skiriamąja juosta ir kt.. Ištrauka iš  Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams 

keliams ir geležinkeliams“[31].  

 

 

8 pav. Tipinė kelio konstrukcija. Magistralinio kelio erdvinė sandara, su jungiamaisiais keliais, viadukais, 

pralaidomis, skiriamąja juosta ir kt.. Ištrauka iš  Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir 

geležinkeliams“[31].  
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1. lentelė. Kelio nuo 56,83 iki 85 km statinių susikirtimų, suvestinė lentelė 

Nr. 
Statinio vieta A5 

kelio atžvilgiu 
Susikirtimo tipas Pastabos 

1. 57,47 km Tunelinis pravažiavimas 
57,47 km rekonstruojamas tunelinis privažiavimas  

57,49 km projektuojama požeminė pėsčiųjų perėja 

2. 58,11 km Skirtingų lygių sankryža 

(rekonstruojama) 

Kerta sankryžos jungiamasis kelias (Marijampolės m. 

Kauno g.) 

3. 59,18 km Tunelinis pravažiavimas 

(projektuojamas) 

Kerta Marijampolės m. Gėlyno g. 

4. 59,79 km Tiltas projektuojamas prie 

esamo tilto  

Upė Šešupė 

 

5. 60,3 km Tunelinis pravažiavimas 

(projektuojamas)  

- 

6. 61,18 km 2Sankirta (projektuojama) Kerta rajoninis kelias Nr. 2607 Mokolai-Šunskai-

Tursučiai 

7. 63,62 km Skirtingų lygių sankryža 

(rekonstruojama) 

Kerta magistralinis kelias A7 Marijampolė-Kybartai-

Kaliningradas 

8. 67,44 km Sankirta (projektuojama) Kerta rajoninis kelias Nr. 2609 Marijampolė-Balsupiai 

9. 70,73 km Skirtingų lygių sankryža 

(projektuojama) 

Kerta rajoninis kelias Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-

Liudvinavas 

10. 75,07 km Sankirta (projektuojama) Kerta rajoninis kelias Nr. 2620 Gulbiniškiai-Valavičiai 

11. 77,02 km Žaliasis tiltas gyvūnų 

migracijai 

(projektuojamas) 

 

12. 78,35 km Tunelinis pravažiavimas 

(projektuojamas) 

Kerta Trakiškių gyv. Laukų g. (Kalvarijos sav.) 

13. 82,65 km Skirtingų lygių sankryža 

(rekonstruojama) 

Kerta krašto kelias Nr. 200 Kalvarija-Gražiškiai-

Vištytis; 

Įsijungia rajoninės reikšmės privažiuojamasis kelias 

prie Kalvarijos miesto Nr. 2650 nuo kelio A5 Kaunas-

Marijampolė-Suvalkai bei rajoninis kelias Nr.5107 

Vilkaviškis-Kalvarija 

14. 83,36 km Tiltas  (rekonstruojamas) Upė Šešupė ir šalia kerta rajoninis kelias Nr. 2651 

Kreivukė-Kalvarija 

 

 
2 Sankirta - automobilių kelių susikirtimas skirtinguose lygiuose be jungiamųjų kelių arba automobilių kelio susikirtimas su 

geležinkeliu. 
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2 lentelė. Numatomos žiedinės sankryžos jungiamuosiuose keliuose ir skirtingo lygio sankryžose   

Statinio Susikirtimo vieta A5 kelio atžvilgiu 

Dešinė Kairė 

57,6 57,6 

- 58,11 (2 vnt.) 

63,62 63,62 

- 65,91 km 

70,73 70,73 

82,65 (2 vnt.) 82,65 (2 vnt.) 

- 83,45 km 

- 85,0 (201 kelias) 

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 2022-2025 m. 

• Eksploatacijos pradžia 2025-2026 m. 

 

 

Planuojama ūkinė veikla apima šiuos etapus: statybos, veiklos vykdymo.  

Statybų etapas. Žemės kasybos darbai bus reikšmingi, kadangi  numatoma išplatinti kelią, įrengti  

naujus tiltus, viadukus, o tam bus rekonstruojama esama sankasa, formuojamos naujos sankasos pagrindiniam 

keliui ir jungiamiesiems keliams. Dėl šių darbų yra numatomos reikšmingo poveikio mažinimo priemonės: 

derlingasis dirvožemio sluoksnis bus nuimamas ir saugojamas, o po statybų panaudojamas rekultivacijai, naujai 

planuojamam apželdinimui. 

Taip pat numatomi kelio griovimo darbai, kadangi rekonstruojamos sankryžos, naikinamos esamos 

autotransporto stovėjimo aikštelės, griaunami pastatai, jų vietoje statant naujus kelio statinius ar rekultivuojant 

teritorijas (apželdinant, paverčiant iš užstatytos į žalią zoną).  

Statybų metu visi mechanizmai važinės ir laikinos statybinės aikštelės bus įrengiamos tik darbų 

teritorijoje, patvirtinto kelio specialiojo plano ribose. Laikinos aikštelės nebus įrengiamos arčiau nei 25 m atstumu 

nuo vandens telkinių. Laikinos statybinės aikštelės bus aptveriamos. 

Organizacinės triukšmo prevencijos priemonės statybos darbų metu: 

Pagal Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499 (Galiojanti 

suvestinė redakcija (nuo 2020-09-01)  14 straipsnio 2 dalį triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, 

remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas 

iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo 
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vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. Šios priemonės patvirtintos 

tiek Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendime, dėl triukšmo prevencijos Kalvarijos savivaldybės viešosiose 

vietose taisyklių patvirtinimo (2014 m. sausio 16 d. Nr. T-41-11), tiek Marijampolės savivaldybės viešosiose 

vietose taisyklėse, patvirtintose 2019 m. Prašymus galima užpildyti internete (pvz., 

https://www.marijampole.lt/viesoji-tvarka/triuksmo-prevencija/157). 

Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo pasiruošimo darbų 

statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų pabaigoje. Šiuo statybos periodu numatoma 

planuoti statybos darbų procesą. Statybos darbus su triukšmą skleidžiančia darbų įranga nedirbti arti gyvenamųjų 

pastatų švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis numatoma nedirbti vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties 

(22:00–07:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu). Taip pat būtina 

pagal galimybes rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias 

triukšmingas operacijas, statybos metu, darbus vykdant arti gyvenamųjų pastatų, reikėtų naudoti laikinąsias 

triukšmo užtvaras), kurios gali būti suderinamos su statybvietės aptvėrimu. 

 
9 pav. Pateikiami galimi laikinų užtvarų pavyzdžiai 

 

Veiklos vykdymo etapas. Kelias numatomas intensyviai eksploatacijai, kadangi numatomas  transporto 

intensyvėjimas – su kiekvienais metais augantis automobilių srauto didėjimas. Veiklos vykdymo etape kelias 

pasižymės saugumu, kadangi atitvarais atskiriamos priešpriešinės eismo juostos, eismas vyks ir jungiamaisiais 

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

triukšmo užtvaros sumažins triukšmo poveikį aplinkiniams gyventojams, numatomos kitos aplinkosauginės 

priemonės, tam tikrose atkarpose įrengiamas kelio apšvietimas. 

Veiklos nutraukimo etapas. Nutraukimas nenumatomas, planuojamas ilgalaikis, neterminuotas kelio 

naudojimas.  Kelias ir jo elementai bus ilgaamžiai. Siekiama tvarumo, išteklių taupymo. Projektuojama ilgai 

tarnaujanti, patikima kelių infrastruktūra. Pagal galiojančius normatyvus kelio elementai turi tarnauti keliasdešimt 

metų3. 

 
3 KPT SDK 19 

27.     Naujų dangų konstrukcijų projektavimo atveju priimti sprendiniai turi užtikrinti kuriamos infrastruktūros 

ilgaamžiškumą bei tvarumą. Todėl žemės sankasai siektina ne mažesnė kaip 100 metų ekonomiškai pagrįsta naudojimo 

trukmė, kurios laikotarpiu žemės sankasa naudojama be jokios intervencijos (poreikio remontui). Naujai projektuojamiems 

dangų konstrukcijų sluoksniams siektina ekonomiškai pagrįsta naudojimo trukmė: 

–   viršutinis dangos sluoksnis 12-18 metų; 

–   apatinis dangos sluoksnis 20–30 metų; 

–   surištasis pagrindo sluoksnis 40–50 metų; 

–   pagrindo sluoksniai be rišiklių 50–100 metų. 

Dangos konstrukcijos sluoksnių projektinis naudojimo laikotarpis priklauso nuo panaudotų medžiagų rūšies ir eksploatacinių 

savybių bei projektinės apkrovos A atitikimo realiai transporto eismo apkrovai. 

Viršutinis dangos sluoksnis turi būti parenkamas taip, kad jo pakeitimo nauju sluoksniu poreikis susidarytų ne anksčiau kaip 

12-18-tais naudojimo metais. 

https://www.marijampole.lt/viesoji-tvarka/triuksmo-prevencija/157


Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

22 

 

Projektuojami kelio elementai, neigiamą poveikį mažinančios priemonės turi atitikti patikimumo, 

pastovumo, tinkamumo naudoti, ilgalaikiškumo, technologiškumo ir ekonomiškumo, aplinkosauginius 

reikalavimus. 

 

Atliekos. 

Statybų metu susidarysiančios atliekos. Vykdant statybos darbus atliekų apskaita bus vykdoma ir 

atliekos bus tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Suvestinė redakcija nuo 2018-12-06) ir Statybinių atliekų tvarkymo 

taisykles, patvirtintas 2006 m. gruodžio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 (Suvestinė redakcija 

nuo 2018-07-01). 

Vykdant techniniame projekte numatytus darbus, atliekos turės būti sutvarkomos taip, kad nekenktų 

aplinkai, turės būti išvežamos perdirbti arba sandėliuojamos tam skirtose vietose. 

 Statybos metu susidarys frezuotas asfaltas (kodas 17 03 02), gruntas (kodas 17 05 04), kuris 

panaudojamas sankasai įrengti, taip pat susidarys metalas (17 04 07),  betonas ir gelžbetonis (17 01 01),  

plastmasės atliekos (17 02 03),  gruntas ir akmenys (17 05 04),  biologiškai suyrančios medžiagos (20 02 01). 

Tikslūs statybinių atliekų kiekiai bus apskaičiuoti techniniame darbo projekte parengtame atliekų žiniaraštyje. 

Rangovas turės pasirašyti sutartis su atliekų vežėjais bei tvarkytojais, o atliekas atiduoti registruotoms 

atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimančioms atliekų tvarkymo veikla įmonėms. Statybinių atliekų 

krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo 

dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais 

sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Rangovas turės užtikrinti, kad statybvietė būtų įrengta taip, kad būtų galima tinkamai šalinti atliekas. 

Jos turi būti šalinamos taip, kad nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai. 

Rekonstravimo metu išrauti kelmai ir medžių šakos turės būti susmulkintos. 

Statybvietėje turės būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 

tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos „Atliekų tvarkymo 

taisyklėse“ ir „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų taisyklėse“ nustatyta tvarka. Pripažįstant 

statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, 

kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui arba pateikta statytojo pažyma apie neapdorotų 

statybinių atliekų sunaudojimą. Visos atliekos yra perduodamos pagal sutartį atliekas tvarkančiai ir 

transportuojančiai įmonei, kuri yra registruota atliekas tvarkančių įmonių registre. Po numatytų darbų statybinės 

atliekos išvežamos ir statybvietė sutvarkoma. 

Atliekos veiklos vykdymo metu. Magistralinio kelio eksploatacijos metu susidarys: 

• buitinės atliekos iš šiukšliadėžių stotelėse ir sunkiojo transporto poilsio aikštelėje, 

bešeimininkės atliekos kelio sklype. Atliekų tvarkymą organizuos AB „Kelių priežiūra“. 

• buitinės nuotekos iš sunkiojo transporto poilsio aikštelėje planuojamo tualeto. Ar nuotekos bus 

pajungiamos prie centralizuotų tinklų ar nukreipiamos į buitinių nuotekų valymo įrenginį, 

paaiškės rengiant techninį darbo projektą. Bet kuriuo iš šių atveju nuotekos bus sutvarkomos 

taip, kad atitiktų buitinių nuotekų tvarkymo reglamentus. 

• atliekos iš valymo įrenginių. Paviršinių nuotekų valymo metu nuotekų valymo įrenginiuose 

sudarys smėlio, purvo ir naftos produktų atliekos. Šios atliekos bus kaupiamos paviršinių 

nuotekų valymo įrenginiuose ir perduodamos sertifikuotiems atliekų tvarkytojams pagal 

sudarytą sutartį. Tokių atliekų tvarkymą organizuos AB „Kelių priežiūra“.   
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2 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS NUMATOMAS 

REIKŠMINGAS POVEIKIS, NUMATOMO REIKŠMINGO 

NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI IŠVENGIMO, SUMAŽINIMO 

IR KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS  

PAV ataskaitoje įvertinti visi aspektai, kurie buvo numatyti patvirtintoje PAV programoje: 

• įvertintas poveikis aplinkai bet kokios naujos infrastruktūros už esamo kelio sklypo, kuriame 

planuojama rekonstrukcija, ribų, kurių reikia tam, kad veikla būtų įgyvendinta; 

• išnagrinėtas ir įvertintas poveikis kraštovaizdžiui; 

• detaliai išanalizuotas ir įvertintas galimas PŪV poveikis biologinei įvairovei; 

• PŪV poveikis įvertintas gretimybių gyvenamajai aplinkai; 

• išnagrinėtas galimas PŪV poveikis žemės sklypams dėl žemės naudojimo apribojimų, susijusių 

su PŪV, pagal specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kt.; 

• įvertintas suminis PŪV poveikis aplinkos komponentams, visuomenės sveikatai bei 

pažeidžiamumo rizikai dėl ekstremalių įvykių ir (ar) galimų ekstremalių situacijų; 

• atliekant poveikio aplinkai vertinimą (su poveikio visuomenės sveikatai vertinimu), išnagrinėtas 

galimas poveikis: gamtinei aplinkai (fizinei ir gyvajai gamtai), visuomenės sveikatai; 

• įvertintas atliekų susidarymas, potencialios ekstremalios situacijos bei jų valdymas; 

• atliekant PAV, įvertinti galimi reikšmingi poveikiai: tiesioginiai ir netiesioginiai, suminiai, 

besikaupiantys (kumuliaciniai), teigiami ir neigiami, trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir 

ilgalaikiai − statybos ir veiklos naudojimo metu (apibendrinimas pateiktas 3 lentelėje), o 

išsamus kiekvieno aplinkos komponento vertinimas pateikiamas ataskaitoje žemiau esančiuose 

skyriuose. 

Poveikiai įvertinti kiekybiškai (oro kokybei, akustiniam klimatui naudojant licencijuotas modeliavimo 

programas), mišriu būdu, o kurių kiekybiškai įvertinti neįmanoma kokybiškai. Atlikus PAV numatytas stebėsenos 

planas. 

Antrinius neigiamus poveikius gali lemti tam tikrų priemonių įrengimas, pavyzdžiui tinklo tvoros 

įrengimas, siekiant išvengti gyvūnų žūčių ir sumažinti avaringumą, todėl PAV ataskaitoje yra numatytos 

priemonės antriniam neigiamam poveikiui išvengti - priemonės gyvūnų migracijai (žaliasis tiltas, perėjos 

gyvūnams po tiltais ir kt.). 

Antrinis neigiamas poveikis galimas dėl triukšmo priemonių įdiegimo, užtvarų statybos, galimas 

užstojimo efektas, atsižvelgiant į tai, numatoma, kad užtvaros gali turėti ir skaidrių elementų, užtikrinančių 

natūralų apšvietimą arba galimas sienučių lenkimas, dėl ko jos tampų žemesnės.  

Visas rekonstruojamo kelio kompleksas, laikantis PAV ataskaitoje aprašytų priemonių, darniai 

įsikomponuos į aplinką, sukurdamas vientisą kelio kraštovaizdį ir prisiderindamas prie bendro Via Baltica stiliaus, 

išlaikant vienodus kelių parametrus, kelio sandarą. Visi šie poveikiai ir priemonės aprašyti ataskaitoje. 
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3 Lentelė. PAV ataskaitoje įvertinti galimi reikšmingi poveikiai, kurie išnagrinėti žemiau ataskaitoje esančiuose skyriuose 

 

 

Aplinkos 

komponentai 

PAV ataskaitoje nustatyti galimi poveikiai  

 

 

Motyvai, pastabos (priemonės čia 

nedetalizuojamos) 

Tiesioginis, netiesioginis Suminis su 

kitais aplinkos 

komponentais 

Besikaupiantys 

(kumuliaciniai) 

Teigiami, 

neigiami, 

nereikšmingas 

Trumpalaikiai, 

vidutinės trukmės 

ir ilgalaikiai -

statybos ir veiklos 

naudojimo metu 

Paviršinis 

vanduo 

Tiesioginis dėl paviršinio 

vandens nuvedimo  grioviais 

ar į vandens telkinius 

Nereikšmingas Numatomas 

teigiamas 

Šešupės 

vandens 

kokybės 

pagerėjimas 

dėl valymo 

įrenginių 

Teigiamas Trumpalaikis 

poveikis darbų 

metu dėl galimų 

skendinčių dalelių. 

Ilgalaikis 

nereikšminis. 

Numatomos 

priemonės. 

Kaip ir iki šiol, taip ir po rekonstrukcijos nuotekos 

nuvedamos į griovius ir į melioracijos sistemas. 

Rekonstrukcijos metu įrengiami paviršinių nuotekų 

valymo įrenginiai ties išleistuvais į Šešupę. 

 

Požeminis 

vanduo 

Netiesioginis. Vanduo gali 

patekti į požeminius 

vandenis tik po to kai 

prasifiltruos pro gruntus. 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Trumpalaikis 

nereikšminis, 

darbai bus vykdomi 

prisilaikant 

neigiamo poveikio 

mažinimo 

priemonių 

Ilgalaikis 

nereikšminis. 

Numatomos 

priemonės. 

Vietose, kur kelias patenka į vandenviečių apsaugos 

zoną vanduo izoliuojamas nuo tiesioginės infiltracijos 

Aplinkos oras Tiesioginis dėl 

autotransporto išmetamų 

teršalų, nereikšmingas. 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Trumpalaikis 

dulkėtumo 

padidėjimas 

statybos darbų 

metu. 

Ilgalaikis 

nereikšminis. 

Vertinimas parodė, kad ribinės vertės neviršijamos. 
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Klimato 

veiksniai 

Tiesioginis dėl 

autotransporto išmetamų 

teršalų, bet nereikšmingas 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Kelio infrastruktūra nedarys reikšmingos įtakos 

klimato kaitai, o kelio elementų pažeidžiamumas dėl 

klimato kaitos ir priemonės jam valdyti, išnagrinėtos. 
Dėl kokybiškos, prižiūrimos kelio dangos, optimalaus 

eismo organizavimo galimos mažesnės kuro sąnaudos. 

Dirvožemis Tiesioginis dėl paviršinio 

vandens nuvedimo  grioviais 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Trumpalaikis 

erozijos poveikis 

statybų metu. 

Ilgalaikis poveikis 

dėl paviršinio 

dirvožemio 

sluoksnio 

nuėmimo. 

Prieš darbų pradžią derlingasis dirvožemio sluoksnis 

bus nuimamas, sandėliuojamas, o atlikus darbus – 

panaudojamas darbų vietoms rekultivuoti.  Numatomos 

ir kitos priemonės, kurios detalizuotos ataskaitoje. 

Natūralios 

buveinės ir 

biologinė 

įvairovė 

(gyvūnija ir 

augalija) 

Teigiamas Teigiamas Teigiamas 

besikaupiantis 

poveikis, 

gyvūnams 

įpratus 

migruoti 

naujuoju 

žaliuoju tiltu 

saugiai ir 

ilgaamžiškai 

Teigiamas Trumpalaikis 

poveikis dėl 

triukšmo, dirbančių 

mechanizmų 

statybų metu. 

Ilgalaikis 

teigiamas. 

Numatomas reikšmingas teigiamas poveikis dėl 

priemonių įgyvendinimo: aptvėrimo, kad gyvūnai 

nepatektų į kelią ir nežūtų, dėl žaliojo tilto įrengimo ir 

kitų numatytų priemonių. 

 

Kraštovaizdis ir 

gamtinis 

karkasas 

Teigiamas Teigiamas Teigiamas Teigiamas Trumpalaikis 

estetinis poveikis 

statybų metu. 

Ilgalaikis 

reikšmingas, 

teigiamas. 

Kelias rekonstruojamas į modernų, kelio elementai, 

architektūra, spalvos bus pritaikomi prie aplinkos. 

Numatomas apželdinimas, kuris ilgainiui augant 

želdiniams suformuos patrauklų, aplinkoje derantį 

„žalio kelio“ įvaizdį. 

Kultūros 

paveldas 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Tinklų plėtra ir rekonstrukcija bus vykdoma 

atsižvelgiant į saugomų objektų reglamentus. 

Sprendinių įgyvendinimas neigiamo poveikio kultūros 

paveldo objektams nedarys. Objektų apsaugos 

reglamentai bus išlaikomi. 
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Materialiniai 

antropogeniniai 

ištekliai 

Tiesioginis poveikis dėl  

žemės paėmimo, griovimų. 

Nereikšmingas Nereikšmingas Neigiamas, 

tačiau už turtą 

kompensuojama. 

Nereikšmingas Poveikis apima žemės paėmimą ir pastatų griovimą. Už 

turtą kompensuojama teisės aktų numatyta tvarka. 

Neatsinaujinanty

s ir 

atsinaujinantys 

gamtos ištekliai 

Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas Statyboms bus reikalingi ištekliai smėlis ir žvyras, 

tačiau dar nėra žinoma ar jis bus gabenamas iš esamų 

Lietuvoje telkinių ar perkamas iš užsienio šalių. 

Žmonių sveikata Tiesioginis teigiamas dėl 

triukšmo užtvarų įrengimo ir 

rekonstruojamo esamo kelio 

eismo sukeliamo triukšmo 

sumažinimo. 

Teigiamas Teigiamas Teigiamas Trumpalaikis 

triukšmo poveikis 

statybų metu. 

Ilgalaikis teigiamas 

reikšmingas. 

Kelio rekonstrukcija turės reikšmingos įtakos žmonių 

sveikatai, dėl triukšmo sumažėjimo įdiegus priemones.  

Bus užtikrinta, kad transporto triukšmas neviršytų 

teisės aktais nustatytų reikalavimų. 

Žmonių gerovė Tiesioginis teigiamas Teigiamas Teigiamas Teigiamas Trumpalaikis 

neigiamas statybų 

metu, dėl apriboto 

patekimo, dėl 

galimų prastovų 

eismo sraute ir 

pan.. Ilgalaikis 

teigiamas 

reikšmingas dėl 

pagerėjusio 

susisiekimo. 

Teigiamas poveikis  žmonių gerovei dėl pagerėjusio ir 

saugesnio susisiekimo. 

Žmonių 

saugumas 

Tiesioginis teigiamas dėl 

avaringumo sumažėjimo 

Teigiamas Teigiamas Teigiamas Nereikšmingas 

statybų metu. 

Ilgalaikis tik 

teigiamas. 

Prognozuojama, kad rekonstravus kelią bus išsaugota 

21 žmogaus gyvybė, sužeistųjų skaičius sumažės 61 

žmogumi. 

Aplinkos 

komponentų ir 

pasekmių jiems 

tarpusavio 

sąveika 

Teigiamas Teigiamas Teigiamas Teigiamas Laikinas 

neigiamas statybų 

metu dėl visų 

aukščiau išdėstytų 

argumentų. 

Visumoje numatomi tik teigiami pokyčiai dėl 

kompleksiško problemų išsprendimo (eismo 

saugumo, susisiekimo pagerėjimo, triukšmo 

sumažinimo). 
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2.1 VANDUO 

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

priemonės) 

Metodas. PAV ataskaitoje paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos 

vertinamos 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). Naudotasi hidrografinio tinklo duomenų baze. Pagal „Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapį“ 

(šaltinis http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), apžvelgtos galimos grėsmės. Atsižvelgta į Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymą  2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01) 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). 

4 Lentelė. Teisės aktai 

Teisės aktas ir rekomendaciniai 

dokumentai 

 Reglamentai 

LR Vandens įstatymo pakeitimo 

įstatymas Galiojanti suvestinė 

redakcija (nuo 2020-01-01) 

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

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). 

2. Galimai teršiama teritorija – atvira teritorija, kuri dėl joje vykdomos 

veiklos yra arba gali būti teršiama (eksploatacijos ar avarinės taršos atvejais) 

pavojingosiomis medžiagomis: transporto priemonių remonto, ardymo, techninės 

priežiūros, dažymo teritorija (teritorija, kurioje teikiamos išvardytos paslaugos, ir 

didesnė kaip 0,1 ha teritorija, kurioje minėta veikla vykdoma savo reikmėms); 

trąšų, augalų apsaugos produktų, buitinės chemijos, naftos produktų ir kitų 

pavojingųjų medžiagų perpylimo, perkrovimo ar sandėliavimo vieta (išskyrus 

galutinius nurodytų medžiagų vartotojus); didesnė kaip 0,5 ha transporto 

priemonių stovėjimo aikštelė; transporto priemonių stovėjimo aikštelės, 

naudojamos komerciniais tikslais ir esančios arčiau kaip 100 m atstumu nuo 

vandens telkinių; (<...>) . 

 

Paviršinio vandens telkinių 

apsaugos zonų ir pakrančių 

apsaugos juostų nustatymo tvarkos 

aprašas (patvirtintas LR aplinkos 

ministro 2007 m. vasario 14 d. Nr. 

D1-98 įsakymu, suvestinė redakcija 

nuo 2019-12-18) 

paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta (toliau – 

Apsaugos juosta) – prie paviršinio vandens telkinio nustatoma su paviršiniu 

vandens telkiniu besiribojanti paviršinio vandens telkinio apsaugos zonos dalis, 

kurioje vykdoma ūkinė veikla gali turėti tiesioginį neigiamą poveikį paviršiniam 

vandens telkiniui arba riboti jo naudojimo visuomenės poreikiams galimybes, todėl 

joje draudžiama tam tikra ūkinė veikla; 

 

paviršinio vandens telkinio apsaugos zona (toliau – Apsaugos zona) – 

prie paviršinio vandens telkinio nustatomas pakrantės (su paviršiniu vandens 

telkiniu besiribojančios sausumos) ruožas (teritorija), kuriame ribojama ūkinė 

veikla, galinti neigiamai paveikti paviršinį vandens telkinį; 

Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 

99 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos paviršinių vandens 

telkinių apsaugos zonose 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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d. Nr. XIII-2166). Suvestinė 

redakcija nuo 2021-01-01 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama: 

11) važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir jas statyti arčiau kaip 25 metrai 

nuo vandens telkinio kranto, išskyrus atvejus, kai: 

f) vykdomi inžinerinės infrastruktūros eksploatavimo darbai; 

 

100 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos paviršinių vandens 

telkinių pakrantės apsaugos juostose: 

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose draudžiama: 

1) atlikti darbus ir veiksmus, draudžiamus paviršinių vandens telkinių 

apsaugos zonose pagal šio įstatymo 99 straipsnio nuostatas; 

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; 

 

4) statyti statinius ir įrengti įrenginius, išskyrus atvejus, kai: 

b) statomi ir (ar) įrengiami (<...>) vandens išleidimo į vandens telkinius 

įrenginiai ir statiniai, informaciniai ženklai, stendai, pėsčiųjų takai, paviršinių 

vandens telkinių pakrantės apsaugos juostą kertantys keliai ir inžineriniai 

tinklai, tiltai (<...>). 

 

Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamentas. Galiojanti suvestinė 

redakcija (nuo 2019-11-01) 

II SKYRIUS 

APIBRĖŽTYS 

4.3. paviršinių nuotekų tvarkymo sistema – paviršinių nuotekų 

tvarkymui skirtų inžinerinių komunikacijų, įrenginių, statinių sistema, kurią 

priklausomai nuo nuotekų savybių, nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų ir kitų 

aplinkybių gali sudaryti paviršinių nuotekų nuotakynas, valymo įrenginiai, nuotekų 

dumblo (šlamo) tvarkymo įrenginiai, nuotekų išleidimo į aplinką įrenginiai, srauto 

uždarymo (valdymo) įrenginiai (priemonės), nuotekų apskaitos ir kokybės 

kontrolės priemonės; 

4.6. viešoji autotransporto stovėjimo aikštelė – transporto priemonių 

stovėjimo aikštelė prie visuomeninės paskirties pastatų ir laisvalaikio, poilsio, 

turizmo ir panašios paskirties objektų. 

V SKYRIUS 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ IŠLEIDIMAS Į APLINKĄ 

18.  Į  aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas negali būti 

didesnis, kaip: 

18.1. kai išleidžiama į paviršinius vandens telkinius: 

18.1.1.  skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija  - 30 mg/l, 

didžiausia momentinė koncentracija - 50 mg/l; 

18.1.3. naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia 

momentinė koncentracija – 7 mg/l; 
18.2. kai išleidžiama į gruntą: 

18.2.1. BDS7 didžiausia momentinė koncentracija - 10 mg O2/l (vidutinė 

metinė koncentracija nenustatoma); 

18.2.2. naftos produktų didžiausia momentinė koncentracija - 1 mg/l 

(vidutinė metinė koncentracija nenustatoma) 

 

20. Miestų ir miestelių paviršinės nuotekos, į bendrą paviršinių nuotekų 

tvarkymo sistemą surenkamos nuo daugiau kaip 10 ha autotransportui skirtų 

viešųjų teritorijų (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), prieš išleidžiant į 

aplinką turi būti valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose, kurių valymo 

efektyvumas atitiktų 18.1 ir 18.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus. Šio punkto 

reikalavimai neprivalomi, kai surenkamų paviršinių nuotekų užterštumas neviršija 

18 punkte nustatytų normatyvų. 

 

Vandens telkinių apsauga APR-

VTA 10“, patvirtintas 2010 m. 

Nurodomos detalios priemonės vandens telkinių apsaugai nuo taršos ir erozijos. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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balandžio 1 d. Nr. V-89 (Žin., 2010, 

Nr.41-2017) 

Vadovaujantis „Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10“, patvirtintu 2010 m. 

balandžio 1 d. Nr. V-89 (Žin., 2010, Nr.41-2017), III skirsniu. Vandens telkinių 

apsaugos įrenginiai, keliuose išskiriami šie vandens telkinių apsaugos nuo kelio 

žalingo poveikio įrenginių tipai: 

45.1. pirminio nuotekų nuo kelio valymo įrenginiai: 

- vandens nuleidimo nuo kelio ir jo juostos įrenginiai; 

- žolėti šoniniai kelio grioviai; 

45.2. paviršinių nuotekų valymo įrenginiai: 

- infiltraciniai kelio nuotekų nuleidimo/valymo įrenginiai; 

- dirbtiniai žolėti vandens telkiniai. 

 

Esama situacija. 

Kelias ir naujai projektuojami jungiamieji keliai kerta keliolika vandens tėkmių: upę Šešupę kerta 

dviejose vietose (~59,78 km ir ~83,36 km), upelius Laikštę (~57,35 km), Gausbalę (~ 63,24 ir ~63,9 km), upelį 

Paikį (~69,44 km), upelį Gulbiną (~74,26 km), upelį Sūduonią (~76,23 km); mažesnius bevardžius upelius ir 

kanalus (~60,53 km, ~66,78 km, ~ 68,26 km, ~67,63 ir ~67,7 km, ~74,4 ir ~74,86 km, ~77,73 km, ~78,8 km, 

~84,53 km) bei griovius ~70,5 km, ~75,2 km, ~82,2-82,7 km. 

~58,15 km yra dirbtinis nepratekamas paviršinio vandens telkinys (~60 a ploto), esantis sankryžoje, 

kelio juostoje - kelio vandens nuleidimo sistemos dalis (pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 2 str. 5 p.). 

Kelias ~75,2 – 75,45 km ribojasi su Pasūduonės tvenkiniu. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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10 pav. Vandens telkiniai ir jų skirstymas į upes, kanalus ir griovius pagal georeferencinių Lietuvos duomenų bazę, 

nuotraukos paveiksle fotografuotos 2020-09-17 

Vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo 

tvarkos aprašo 2001 m. lapkričio 7 d. Nr. 540 (Suvestinė redakcija nuo 2019-12-18) 3 punktu pakrantės apsaugos 

juosta grioviams nenustatoma. 

Visoms kitoms upėms yra nustatytos apsaugos zonos, pakrančių apsaugos juostos. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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5 Lentelė. A5 kelio kertamų vandens telkinių apsaugos zonos ir apsaugos juostos 

Nr. Kelio padėtis, 

vandens telkinio 

atžvilgiu, km 

Vandens telkinys Vandens telkinio apsaugos zona (kelio 

ruože) m 

Vandens telkinio 

pakrantės 

apsaugos juosta 

(kelio ruože) m 

 

1 ~ 57,35 km, kerta Up. Laikštė. Upės 

ilgis: 3,7 km 

100 m 

 

5 m 

 

2 ~ 58,15 km, ribojasi 

esamos sankryžos 

ribose (K) 

Dirbtinis 

nepratekamas 

paviršinio vandens 

telkinys (~60 a ploto), 

esantis sankryžoje - 

kelio vandens 

nuleidimo sistemos 

dalis (pagal Lietuvos 

Respublikos kelių 

įstatymo 2 str. 5 p.). 

2,5 m (pagal Aprašo 11 pkt. Apsaugos 

zonų plotis lygus pagal šio Tvarkos aprašo 

II skyriaus nuostatas tokiems paviršiniams 

vandens telkiniams nustatomų Apsaugos 

juostų pločiui) 

2,5 m 

 

 

3 ~ 59,78 km, kerta Up. Šešupė 200 m 5-25 m 

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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Nr. Kelio padėtis, 

vandens telkinio 

atžvilgiu, km 

Vandens telkinys Vandens telkinio apsaugos zona (kelio 

ruože) m 

Vandens telkinio 

pakrantės 

apsaugos juosta 

(kelio ruože) m 

 

4 ~ 60,53 km, kerta  Kanalas 2,5 m  (pagal Aprašo 10 pkt. prie visų 

kanalų – Apsaugos zonų plotis lygus pagal 

Tvarkos aprašo II skyriaus nuostatas 

tokiems paviršiniams vandens telkiniams 

nustatomų Apsaugos juostų pločiui. 

2,5 m 

 

5 ~ 63,24 ir ~63,9 km,  

kerta 

Up. Gausbalė 100 m 2,5 m 

 

6 ~  66,78 km, kerta Upė (be pavadinimo) 2,5 m pagal Lietuvos Respublikos, ežerų ir 

tvenkinių kadastro duomenis 

 

2,5 m 

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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Nr. Kelio padėtis, 

vandens telkinio 

atžvilgiu, km 

Vandens telkinys Vandens telkinio apsaugos zona (kelio 

ruože) m 

Vandens telkinio 

pakrantės 

apsaugos juosta 

(kelio ruože) m 

 

7 ~ 68,26 km, kerta 

 

~ 67,63 ir 67,7 km 

(kerta naujai 

formuojami 

jungiamieji keliai, D) 

Upė (be pavadinimo) 100 m 2,5 m 

 

8 ~ 69,44 km, kerta Up. Paikis 100 m  5 m 

 

9 ~ 70,5 km, kerta 

(naujai formuojamos 

sankryžos 

jungiamuosius kelius, 

D)  

Griovys - 

 (pagal Aprašo 3 pkt. grioviams 

nenustatoma) 

- 

(pagal Aprašo 3 

pkt. grioviams 

nenustatoma) 

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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Nr. Kelio padėtis, 

vandens telkinio 

atžvilgiu, km 

Vandens telkinys Vandens telkinio apsaugos zona (kelio 

ruože) m 

Vandens telkinio 

pakrantės 

apsaugos juosta 

(kelio ruože) m 

 

10 ~ 74,26 km, kerta Up. Gulbinas 100 m 2,5 m 

 

11 ~ 74,4 ir 74,86 km, 

kerta (naujai 

formuojamas 

jungiamasis kelias, 

D) 

Kanalas - - 

 

12 ~75,2 km (naujai 

formuojamas 

jungiamasis kelias, 

K) 

Griovys - - 

 

13 ~75,2 – 75,45 km, 

ribojasi (D) 

Pasūduonės 

tvenkinys 

100 m 5 m 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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Nr. Kelio padėtis, 

vandens telkinio 

atžvilgiu, km 

Vandens telkinys Vandens telkinio apsaugos zona (kelio 

ruože) m 

Vandens telkinio 

pakrantės 

apsaugos juosta 

(kelio ruože) m 

 

14 ~ 76,23 km, kerta Up. Sūduonia 100 m 5 m 

 

15 ~ 77,73 km, kerta Upė (be pavadinimo) 2,5 m pagal Lietuvos Respublikos, ežerų ir 

tvenkinių kadastro duomenis 

 

 

2,5 

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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Nr. Kelio padėtis, 

vandens telkinio 

atžvilgiu, km 

Vandens telkinys Vandens telkinio apsaugos zona (kelio 

ruože) m 

Vandens telkinio 

pakrantės 

apsaugos juosta 

(kelio ruože) m 

 

16 ~ 78,8 km, kerta Upė (be pavadinimo) 2,5-10 m pagal Lietuvos Respublikos, 

ežerų ir tvenkinių kadastro duomenis 

 

 

2,5  

 

17 ~79,4 km, ribojasi (su 

naujai planuojamu 

jungiamuoju keliu) 

Vandens telkinys be 

pavadinimo 

2,5 m pagal Lietuvos Respublikos, ežerų ir 

tvenkinių kadastro duomenis 

 

 

2,5 m 

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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Nr. Kelio padėtis, 

vandens telkinio 

atžvilgiu, km 

Vandens telkinys Vandens telkinio apsaugos zona (kelio 

ruože) m 

Vandens telkinio 

pakrantės 

apsaugos juosta 

(kelio ruože) m 

 

18 ~82,2 – 82,7 km, 

ribojasi arba kerta 

(Naujai formuojami  

sankryžos jungiamieji 

keliai, K) 

Griovys - - 

 

19 ~ 83,36 km, kerta 

tiltu 

Up. Šešupė 200 m 25 m 

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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Nr. Kelio padėtis, 

vandens telkinio 

atžvilgiu, km 

Vandens telkinys Vandens telkinio apsaugos zona (kelio 

ruože) m 

Vandens telkinio 

pakrantės 

apsaugos juosta 

(kelio ruože) m 

 

20 ~ 84,53 km, kerta 

pralaida 

Upė (be pavadinimo) 2,5 m pagal Lietuvos Respublikos, ežerų ir 

tvenkinių kadastro duomenis 

 

 

2,5 m 

 

Pastaba: K – kairė kelio pusė, D – dešinė kelio pusė. 

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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Potvyniai. Potvynių grėsmės teritorijas sudaro: 

1) didelės tikimybės potvynių grėsmės teritorijos – teritorijos, kurios gali būti užliejamos didelės 

tikimybės potvynių; 

2) vidutinės tikimybės potvynių grėsmės teritorijos – teritorijos, kurios gali būti užliejamos vidutinės 

tikimybės potvynių; 

3) mažos tikimybės potvynių grėsmės teritorijos – teritorijos, kurios gali būti užliejamos mažos 

tikimybės potvynių. 

Šešupė nėra potvyniais gausi upė, jai būdingi neženklūs tiek didelės, tiek vidutinės, tiek mažos 

tikimybės potvyniai. Rekonstruojamas A5 kelias Šešupę kertą dviejose vietose esamais tiltais. Rekonstrukcijos 

metu bus įrengiami nauji tiltai, kas ir toliau leis apsaugoti kelią nuo potvynių, kadangi upė yra slėnyje, o tiek 

esamas kelias tiek planuojamas po rekonstrukcijos išliks ant aukštos sankasos. 

Papildomos priemonės dėl potvynių nereikalingos. 

 

11 pav. Iškarpa iš Potvynių grėsmės žemėlapio (https://potvyniai.aplinka.lt/map) 

 

Poveikio vertinimas.  

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 darbo projekte). Būtini telkinio užpylimo darbai 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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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 elementas (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 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) pagal galiojančią tvarką 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, (<...>) , planuojami darbai neprieštarauja reglamentams. 

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

užpylimo pakrantės apsaugos juosta ir vandens telkinio apsaugos zona (kelio ruože) yra ir po dalies užpylimo 

išliks 2,5-12 m. 

 
 

12 pav. 1995-1999 m. ortofoto 

 

13 pav. 2002-2006 m. ortofoto 
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14 pav. Ortofoto (aktualiausia) 

 

15 pav. Planuojamos rekonstrukcijos metu dėl 

numatomos sankryžos sprendinių reikės užpilti apie 

10 arų šio dirbtinio paviršinio vandens telkinio. 

 

 

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

 

 

Poveikio vertinimas. 

Per visas kertamas upes, platinant kelią ir įrengiant apjungiamuosius kelius, bus rekonstruojami ir 

įrengiami nauji tiltai ar pralaidos, kadangi kelias ir naujai projektuojami jungiamieji keliai kerta keliolika 

vandens tėkmių: Šešupę kerta dviejose vietose (~59,78 km ir ~83,36 km), upelius Laikštę (~57,35 km), Gausbalę 

(~ 63,24 ir ~63,9 km), upelį Paikį (~69,44 km), upelį Gulbiną (~74,26 km), upelį Sūduonią (~76,23 km); 

mažesnius bevardžius upelius ir kanalus (~60,53 km, ~66,78 km, ~ 68,26 km, ~67,63 ir ~67,7 km, ~74,4 ir 

~74,86 km, ~77,73 km, ~78,8 km, ~84,53 km) bei griovius ~70,5 km, ~75,2 km, ~82,2-82,7 km. Rekonstruojant, 

statant tiltus ir pralaidas nebus keičiamas upės hidrologinis režimas4, todėl neigiamas poveikis šiuo aspektu 

nenumatomas. 

 
4 Hidrologinis režimas (vandens nuotėkio tūris ir dinamika). Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl 

Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ 2007 m. balandžio 12 d. Nr. D1-210,  Suvestinė 

redakcija nuo 2019-11-01 
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Planuojamose upelių kirtimo vietose, pakrantės apsaugos juostos kinta nuo 2,5 m iki 25 m,  

priklausomai nuo upelio dydžio, pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampo ir kitų 

reglamentų, taikomų Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos 

apraše 2001 m. lapkričio 7 d. Nr. 540 (Suvestinė redakcija nuo 2019-12-18).  

Įgyvendinant projektą, planuojami tiltų/pralaidų statybos darbai upių apsaugos zonų ir jų pakrančių 

apsaugos juostų reglamentų nepažeis, keliai gali kirsti vandens tėkmes įrengiant tiltus ir pralaidas, kadangi 

planuojami darbai neprieštarauja reglamentams ir yra leidžiami 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....<. 

Kertami vandens telkiniai nėra „Natura 2000“ ar kitos ypač saugomos teritorijos. Išskirtinesnė tik 

Šešupė, kuri naudojama rekreacijai, vandens turizmui. 

~58,15 km 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.), kurio apie 10 arų 

rekonstrukcijos metu bus užpilama. Užpylimas galimas ir neprieštarauja teisės aktams. Šis telkinys iškastas 

apie 2000 m. yra kelio konstrukcijos dalis ir yra ir skirtas paviršiniam vandeniui nuo kelio surinkti ir 

išgarinti. Pagal Specialiojo plano sprendinius įrengiant apjungiamuosius kelius, dalį dirbtinio vandens 

telkinio planuojama užpilti. Planuojama, kad užpylimo metu nuo sausumos bus stumiamas gruntas ir 

tankinamas. Darbai bus atliekami buldozerio ir ekskavatoriaus pagalba. Sustūmus žemes, bus 

suformuojamas šlaitas, kad užpilta dalis vizualiai ir struktūriškai derėtų prie likusios neužpilamos 

telkinio dalies. Kraštovaizdis dėl užpylimo reikšminiai nepasikeis, kadangi vandens telkinio plotas 

nedidelis, pats telkinys nedominuoja aplinkoje, nėra esminė vietos kraštovaizdžio struktūros ar 

pamatinė dalis. Vizualiai sankryžoje daugiausia matoma dirbtinio tvenkinio pakraščiuose auganti 

žolinė augalija, krūmai. Po statybų užpiltas telkinio dalies plotas bus užstatytas kelio elementais arba 

apžels žoline danga ir taip integruosis į kelio aplinką. Vandens telkinys neturi intakų ištakų, todėl dėl 

užpylimo hidrologinis režimas taip pat nesikeis. Neigiamas poveikis aplinkai dėl užpylimo 

nenumatomas, nes tam nėra priežasčių. Tyrimų metu vertingos biologinės įvairovės sankryžoje 

esančiame dirbtiniame vandens telkinyje nenustatyta. Siekiant apsaugoti besiveisiančius varliagyvius, 

yra rekomenduojama, kad užpylimo darbai nebūtų vykdomi varliagyvių neršto ir buožgalvių vystymosi 

iki suaugėlio metu nuo kovo pradžios (esant ankstyvam pavasariui) iki liepos pradžios. Tvenkinio 

užpylimo darbai neturės reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai. 

Kelias ~75,2 – 75,45 km ribojasi su Pasūduonės tvenkiniu, tačiau jo hidrologiniam režimui kelio 

rekonstrukcija įtakos neturės. 

Kelio ~82,1-82,2 km yra dirbtinis paviršinio vandens telkinys prie sodybos Šilo g. 1, Kušliškių kaimas, 

Kalvarijos sav. Jungiamasis kelias patenka į šio telkinio pakraštį, todėl reikės užpilti apie pusę telkinio. Užpylus 

telkinį šlaitai paliekami savaiminiam atžėlimui. Užpylimas galimas ir neprieštarauja teisės aktams. Šis telkinys 

yra gyventojo kūdra. Dalis kūdros paimama visuomenės poreikiams. Pagal Specialiojo plano 

sprendinius įrengiant apjungiamąjį kelią, dalį kūdros (apie 6,5 aro) planuojama užpilti. Planuojama, 

kad užpylimo metu nuo sausumos bus stumiamas gruntas ir tankinama. Darbai bus atliekami buldozerio 

ir ekskavatoriaus pagalba. Sustūmus žemes, bus suformuojamas šlaitas, kad užpilta dalis vizualiai ir 
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struktūriškai derėtų prie likusios neužpilamos telkinio dalies. Kraštovaizdis dėl užpylimo nepasikeis, 

kadangi vandens telkinio plotas nedidelis, jis nedominuoja aplinkoje, nėra esminė vietos kraštovaizdžio 

struktūros ar pamatinė dalis. Po statybų užpiltas plotas bus užstatytas kelio elementais arba apžels 

žoline danga ir taip integruosis į kelio aplinką Vandens telkinys neturi intakų ištakų, todėl dėl užpylimo 

hidrologinis režimas taip pat nesikeis. Tyrimų metu vertingos biologinės įvairovės sankryžoje 

esančiame dirbtiniame vandens telkinyje nenustatyta. Siekiant apsaugoti besiveisiančius varliagyvius, 

yra rekomenduojama, kad užpylimo darbai nebūtų vykdomi varliagyvių neršto ir buožgalvių vystymosi 

iki suaugėlio metu nuo kovo pradžios (esant ankstyvam pavasariui) iki liepos pradžios. Neigiamas 

poveikis aplinkai dėl užpylimo nenumatomas, nes  tam poveikio vertinimo metu nenustatyta jokių 

prielaidų. 

 

 
 

17 pav. Dirbtinis paviršinio vandens telkinys kelio ~82,1-82,2 km, prie sodybos Šilo g. 1 Kušliškių kaimas, 

Kalvarijos sav., kurio apie pusę reikės užpilti. 

 

PRIEMONĖS. 

Kelio naudojimo metu nuotekose nuo automobilių kelių gali susidaryti šie teršalai – tai degalų degimo 

produktai, kuras ir jo priedai, alyvos ir tepalai, katalizatoriaus komponentai, padangų ir kelio dangos trinties 

medžiagos, besidėvinčių automobilio dalių dilimo medžiagos, metalai. Kelio paviršinėse nuotekose nustatoma 

tiek ištirpusių, tiek skendinčių (dalelių pavidalo) teršalų. Pagrindiniai faktoriai, įtakojantys vandens užterštumą 

kelio nuotekomis yra eismo intensyvumas ir nuotekų nuvedimo nuo kelio būdas. 

Numatyti vandens telkinių apsaugos nuo žalingo poveikio įrenginiai: 

• Pirminio nuotekų nuo kelio valymo įrenginiai: žolėti šoniniai kelio grioviai. Rekonstruojant A5 

kelią paviršinis kelio vanduo bus nuvedamas žolėtais kelio šlaitais į griovius, kad tekėdamas apsivalytų ir 

sutekėtų į melioracijos sistemas ir upelius. 

• Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai: nuotekų nuleidimo/valymo įrenginiai. Dirbtinis žolėtas 

vandens telkinys (sankryžoje prie Marijampolės, apie 58 km). 

• Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai: nuotekų nuleidimo/valymo įrenginiai. 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), numatomi ir paviršinių nuotekų valymo 

įrenginiai: 
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➢ Rekonstruojant du tiltus per Šešupę kelio trasoje 59,79 km ir 83,36 km bus numatyta paviršinių 

nuotekų valymo įrenginiai ne tik su naftos produktų gaudykle, bet ir su kietųjų dalelių 

sėsdintuvais. Ši sąlyga buvo nurodyta Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos specialiojo 

plano derinimo rašte 2019-08-20 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 

ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano derinimo“. Raštas pateiktas 2 

priede. 

➢ Numatomas valymo įrenginys (naftos gaudyklė) ties 64 km, kad surinkti nuotekas nuo 

transporto aikštelės. 

Šios numatytos priemonės yra pakankamos apvalyti paviršines nuotekas.  

Valymo įrenginiai turės užtikrinti nuotekų apvalymą iki leistinų normų. Tikslios įrenginių 

specifikacijos/charakteristikos, tikslios tokių įrenginių montavimo vietos bus numatytos techniniame 

darbo projekte, atsižvelgiant į įrengimo galimybes bei įvertinus pastovios priežiūros galimybes. 

Statybų metu. Poveikio rizika dėl užterštumo, hidrologinio režimo pokyčio ir dirvos erozijos. Statybų 

metu turės būti užtikrinta apsauga nuo taršos šaltinių, tokių kaip nafta ir jos produktai, išsipylę iš statybinės 

įrangos degalai, tepalai ar hidrauliniai skysčiai; atliekos, užterštas gruntas. Statybviečių gruntas bus apsaugomas 

nuo užteršimo sunkiaisiais metalais, naftos produktais, kitomis toksiškomis medžiagomis. Apsaugai statybų 

metu rekomenduojamos tokios priemonės, kaip tinkamas statybos aikštelių vietos parinkimas, apsauga nuo 

erozijos, priemonės išsiliejusių tepalų surinkimui.  

Numatoma, kad statybų metu, įrengiant pralaidas, tiltus ir formuojant kelius 25 m nuo upelių, upių 

kranto linijos negali būti sandėliuojamos statybinės medžiagos, gruntas, dirvožemis, negali būti įrengiamos 

statybinės aikštelės. 25 m atstumas pateiktas vadovaujantis APR-VTA 10, skyriaus Organizacinės priemonės 

statybos metu punktu „25. Rekomenduojama taikyti šias organizacines priemones: statybinių medžiagų, nukasto 

dirvožemio sandėliavimo, statybinės technikos, automobilių stovėjimo aikštelės negali būti įrengiamos 

paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto“. 

Avarijų atveju, alyvų (iš mechanizmų) ar kuro avarinių išsiliejimo atveju numatoma naudoti birų 

smėlį (tinka naftos angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti), smėlio maišus, sorbentus, kurie 

taikomi likviduojant naftos angliavandenilių išsiliejimą. Šios priemonės turės būti laikomos visos statybos metu. 

Įvykus avarijai, pirminiam teršalų sulaikymui tarnaus įrengti grioviai ir valymo įrenginiai, kurie 

laikinai sulaikys teršalus, kol bus pradėti likvidavimo darbai. 

Avarijų atveju rekomenduotinų priemonių detalizavimas: 

• birus smėlis (tinka naftos angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti. Smėlis turi 

būti laikomas sausai. Panaudotą smėlį būtina pašalinti iš gamtinės aplinkos);  

• smėlio maišai (smėlio maišai gali būti naudojami nukreipti išsiliejusius teršalus į jų sulaikymo 

vietą, užblokuoti ir sulaikyti teršalus paviršinių nuotekų nuleidimo sistemose); 

• sorbentai (taikoma likviduojant naftos angliavandenilių išsiliejimą. Lietuvoje siūlomi įvairių 

gamintojų produktai: sorbentų granulės, dribsniai, sorbuojantys čiužiniai, kilimėliai, rankovės. 

Sorbuojanti bona (rankovė) skirta naftos produktams nuo vandens paviršiaus surinkti ir naftos 

produktų plėvelės plitimui vandenyje sustabdyti).  

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

Metodas. Poveikis požeminiam vandeniui vertintas vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos 

informacinės sistemos Geolis duomenimis: „Požeminio vandens vandenvietės su VAZ ribomis“ (šaltinis lgt.lt). 
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Įvertintos esamos ir projektinės vandenviečių apsaugos zonos, pagal Požeminio vandens vandenviečių 

apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašą 2015 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-912 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 

2018-05-31), kuriame detalizuojamos vandenviečių grupės, apsaugos zonos, reglamentai. 

Vadovaujamasi 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. 

Reglamentai pateikti lentelėje. 

6 Lentelė. Teisės aktai 

Teisės aktas  Reglamentai 

Požeminio vandens 

vandenviečių apsaugos 

zonų nustatymo tvarkos 

aprašas 2015 m. gruodžio 

14 d. Nr. D1-912 

(Galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2018-05-31) 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašu (toliau – 

Tvarkos aprašas) nustatomi reikalavimai, kuriais vadovaujantis nustatomos požeminio 

vandens vandenviečių apsaugos zonos ir jų sudėtinės dalys. 

I grupės požeminio vandens vandenvietė – su atmosferos krituliais, paviršiniu ir 

gretimų sluoksnių požeminiu vandeniu neturinti ryšio uždara požeminio vandens 

vandenvietė, įrengta vandeninguosiuose sluoksniuose, esančiuose po regionine 

vandenspara; 

II grupės požeminio vandens vandenvietė – su atmosferos krituliais, paviršiniu ir 

gretimų sluoksnių požeminiu vandeniu silpną ryšį turinti pusiau uždara požeminio vandens 

vandenvietė, įrengta iš dalies izoliuotuose vandeninguosiuose sluoksniuose; 

III grupės požeminio vandens vandenvietė – atvira požeminio vandens 

vandenvietė, tiesiogiai arba per išsipleišėjusias vandensparas turinti ryšį su paviršiniais 

vandens telkiniais, pasipildanti atvirų telkinių vandeniu arba atmosferos krituliais; 

požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 1-oji juosta – atsižvelgiant į 

požeminio vandens vandenvietės grupę nustatyto pločio arčiausiai kaptažo įrenginių esanti 

juosta, kurios paskirtis – apsaugoti vandenvietę nuo tyčinės ar atsitiktinės taršos ir kurioje 

draudžiama ūkinė ir kita veikla, nesusijusi su vandens paėmimu, gerinimu ir tiekimu; 

požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 2-oji juosta – už požeminio 

vandens vandenvietės apsaugos zonos 1-osios juostos esanti matematiškai ar analitiškai 

apskaičiuoto pločio juosta, kurioje ribojama mikrobiologinę ir cheminę taršą galinti sukelti 

ūkinė veikla; 

požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 3-ioji juosta – už požeminio 

vandens vandenvietės apsaugos zonos 2-osios juostos esanti matematiškai ar analitiškai 

apskaičiuoto pločio juosta, kurioje ribojama cheminę taršą galinti sukelti ūkinė veikla; 

požeminio vandens vandenvietės apsaugos zona – požeminio vandens 

vandenvietės apsaugai skirta teritorija, kuriai nustatytos ūkinę veiklą ribojančios sąlygos; 

požeminio vandens vandenvietės taršos apribojimo juosta – atsižvelgiant į 

planuojamo paimti požeminio vandens kiekį ir jo naudojimo paskirtį nustatyto pločio 

juosta apie kaptažo įrenginius, kurioje draudžiama mikrobiologinę ir (arba) cheminę taršą 

galinti sukelti ūkinė veikla. 
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naudojimo sąlygų 

įstatymas 2019 m. birželio 

6 d. Nr. XIII-2166. 

Suvestinė redakcija nuo 
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VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS. 

POŽEMINIO VANDENS VANDENVIEČIŲ APSAUGOS ZONOS IR JOSE 

TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

106 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos požeminio vandens 

vandenviečių apsaugos zonose. 

2. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose draudžiama: 

2) į požeminius vandeninguosius sluoksnius tiesiogiai išleisti valytas ir nevalytas 

komunalines, gamybines ir paviršines nuotekas, radioaktyviąsias ir chemines medžiagas. 

3. Visų grupių požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų 1-ojoje juostoje 

draudžiama bet kokia veikla, tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens paėmimu, 

gerinimu ir tiekimu. 

5. I grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 2-ojoje juostoje 

draudžiama: 
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1) gaminti, naudoti ir sandėliuoti pavojingas chemines medžiagas ir preparatus, 

išskyrus naudojamus geriamajam vandeniui ruošti; 

6. II grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 2-ojoje juostoje 

draudžiama: 

1) vykdyti šio straipsnio 5 dalyje nurodytas veiklas; 

2) statyti pastatus, neprijungtus prie komunalinių nuotekų šalinimo tinklų arba 

prie vietinių nuotekų šalinimo tinklų, pagal teisės aktų reikalavimus užtikrinančių 

lygiavertį komunaliniams nuotekų šalinimo tinklams aplinkos apsaugos lygį; 

5) įrengti mėšlo ir srutų kaupimo ir tvarkymo statinius ar įrenginius, nuotekų 

filtravimo sistemas, nuotekų dumblo kaupimo (kompostavimo) aikšteles, žaliųjų atliekų 

kompostavimo aikšteles; 

7. III grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 2-ojoje juostoje 

draudžiama: 

1) vykdyti šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytas veiklas ir įrengti atliekų tvarkymo 

įrenginius; 

2) įrengti nuotekų valymo įrenginius su išleistuvais į paviršinius vandenis; 

8. II grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 3-iojoje juostoje 3a 

sektoriuje draudžiama vykdyti šio straipsnio 5 dalyje nurodytas veiklas. 

9. III grupės požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 3-iojoje juostoje 

draudžiama vykdyti šio straipsnio 6 dalyje nurodytas veiklas. 

10. Požeminio vandens vandenvietės taršos apribojimo juostoje draudžiama 

vykdyti šio straipsnio 4 dalyje ir 7 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytas veiklas. 

 

Esama situacija.  

Kelio rekonstrukcijos teritorija nepatenka į vandenvietes, bet patenka į vandenviečių apsaugos 

zonas (VAZ).  Esamas kelias patenka į trijų vandenviečių VAZ, po rekonstrukcijos pateks į keturių 

vandenviečių VAZ: UAB "Marijampolės pieno konservų" (4050), UAB "Marijampolės pieno 

konservų" (2835), Trakiškių (Kalvarijos sav.) (3381), Kalvarijos (35). 

Artimiausios yra šios vandenvietės: 

 Ties kelio ~58 km esančia sankryža yra UAB „Marijampolės pieno konservai“ vandenvietė (4050), 

kuri nutolusi apie 300 m. Naudojamas. Gėlas vanduo. Marijampolės apskr., Marijampolės sav., Marijampolės 

m., Kauno g. 

• _JUOSTA (1) "Marijampolės pieno konservai", 

• 2_JUOSTA (1) "Marijampolės pieno konservai" 

• 3_JUOSTA (1) "Marijampolės pieno konservai". Šiuo metu esamas kelias patenka į trečią 

vandenvietės apsaugos juostą, po rekonstrukcijos kelias išliks toje juostoje bei į juostą pateks 

naujai formuojami sankryžos keliai. 
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18 pav. Situacija: 3_JUOSTA (1) "Marijampolės pieno konservai". 

 

Trakiškių (Kalvarijos sav.) (3381), nutolusi apie 30 m nuo jungiamojo kelio Naudojamas. Gėlas 

vanduo. Marijampolės apskr., Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakiškių k. 

• 1_JUOSTA (1) Trakiškių (Kalvarijos sav.) 

• 50m_JUOSTA (1) Trakiškių (Kalvarijos sav.). Šiuo metu esamas kelias nepatenka į 50 m 

vandenvietės apsaugos juostą, po rekonstrukcijos jungiamasis kelias priartės prie vandenvietės 

ir pateks į apsaugos juostą. 

 

19 pav. Situacija: 50m_JUOSTA (1) Trakiškių (Kalvarijos sav.) 

 

Kalvarijos (35), nutolusi apie 715 m. Naudojamas. Gėlas vanduo. Marijampolės apskr., Kalvarijos sav., 

Kalvarijos sen., Kalvarijos m. 
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• 2_JUOSTA (1) Kalvarijos 

• 2_JUOSTA (1) Kalvarijos 

• 3B_JUOSTA (1) Kalvarijos. Šiuo metu esamas kelias patenka į trečią vandenvietės apsaugos 

juostą, po rekonstrukcijos kelias išliks toje juostoje bei į juostą pateks naujai formuojami 

jungiamieji keliai. 

 

20 pav. Situacija: 3B_JUOSTA (1) Kalvarijos. 

 

UAB "Marijampolės pieno konservai" (2835), nutolusi apie 80 m. Naudojamas. Gėlas vanduo. 

Marijampolės apskr., Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kalvarijos m. 

• 1_JUOSTA (1) Marijampolės pieno konservai (Kalvarijos) 

• 2_JUOSTA (1) Marijampolės pieno konservai (Kalvarijos) 

• 3_JUOSTA (1) Marijampolės pieno konservai (Kalvarijos). Šiuo metu esamas kelias 82,8-83,5 

km patenka į trečią vandenvietės apsaugos juostą, po rekonstrukcijos kelias išliks toje juostoje 

bei į juostą pateks šiame kelio ruože formuojami nauji jungiamieji keliai. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo 
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21 pav. Situacija: 3_JUOSTA (1) Marijampolės pieno konservų (Kalvarijos). 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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22 pav. Požeminio vandens vandenvietės su VAZ ribomis (Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

informacija, šaltinis https://www.lgt.lt/epaslaugos/pages/trees/zgr.xhtml).  

https://www.lgt.lt/epaslaugos/pages/trees/zgr.xhtml
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23 pav. Išskirtos tik artimiausios planuojamai veiklai vandenvietės ir apsaugos zonos (Lietuvos geologijos tarnybos 

vektoriniai duomenys, 2021 m.) 
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Poveikio vertinimas. Šiuo metu ~58 km esanti kelio sankryža rytinėje pusėje patenka į trečią UAB 

"Marijampolės pieno konservų" (4050), kur eksploatuojamas gėlas vanduo, adresu, Marijampolės apskr., 

Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kalvarijos m. vandenvietės apsaugos juostą, po rekonstrukcijos kelias išliks toje 

juostoje bei į juostą pateks naujai formuojami dviejų lygių sankryžos jungiamieji keliai. Pati vandenvietė 

nutolusi apie 300 m nuo PŪV.   

Trakiškių (Kalvarijos sav.) (3381), kur eksploatuojamas gėlas vanduo, adresu Marijampolės apskr., 

Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakiškių k. 50 m vandenvietės apsaugos juosta (VAZ) apie 80 metrų ilgyje 

patenka į planuojamo kelio ribas, todėl reikalingas ir techniniame projekte numatomas nuotekų surinkimas nuo 

šio ruožo magistralinio ir jungiamųjų kelių asfalto dangos į valymo įrenginį. 

Kalvarijos (35), kur eksploatuojamas gėlas vanduo, adresu Marijampolės apskr., Kalvarijos sav., 

Kalvarijos sen., Kalvarijos m. 3-ioji vandenvietės apsaugos juosta (VAZ) patenka į kelio ~81,8-82,9 km. Pati 

vandenvietė nutolusi apie 715 m nuo PŪV. 

Šiuo metu kelias 82,8-83,5 km patenka į UAB "Marijampolės pieno konservų" (2835), kur 

eksploatuojamas gėlas vanduo, adresu Marijampolės apskr., Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kalvarijos m. trečią 

vandenvietės apsaugos juostą ir po rekonstrukcijos kelias išliks toje juostoje bei į juostą pateks šiame kelio ruože 

formuojami nauji jungiamieji keliai. Pati vandenvietė nutolusi apie 80 m nuo PŪV. 

Vadovaujantis Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašu 2015 m. 

gruodžio 14 d. Nr. D1-912 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-31) požeminio vandens vandenvietės 

apsaugos zonos 3-ioji juosta – tai juosta, kurioje ribojama cheminę taršą galinti sukelti ūkinė veikla. 

Atsižvelgiant į tai, kad kelias nėra cheminės taršos šaltinis, kelių tiesimas yra galimas, draudimas netaikomas.  

Taip pat ties  82-83,5 km, kur patenka/ribojasi į vandenviečių apsaugos zoną paviršinės nuotekos nuo 

magistralinio kelio  ir jungiamųjų kelių bus apvalomos ir po apvalymo išleidžiamos į aplinką, todėl pavojaus, 

kad kelias galėtų teršti vandenvietes – nėra.  

Priemonės.  

Ties ~58 km paviršines nuotekas kaip ir iki šiol, taip ir po rekonstrukcijos reikia nuvesti į  

rekonstruojamoje dviejų lygių sankryžoje esantį ir paliekamą dirbtinį paviršinį vandens telkinį. 

 ~79 km, ties Trakiškių (Kalvarijos sav.) (3381), vandenviete, kur eksploatuojamas gėlas vanduo, 

adresu Marijampolės apskr., Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakiškių k. apie 80 metrų ilgyje formuojami nauji 

jungiamieji keliai pateks į 50 m vandenvietės apsaugos juostą, todėl  techniniame projekte numatomas nuotekų 

surinkimas nuo šio ruožo magistralinio ir jungiamųjų kelių asfalto dangos į valymo įrenginį. 

~81,8-83,5 km ties Kalvarijos (35) Marijampolės apskr., Kalvarijos sav., Kalvarijos sen. ir UAB 

"Marijampolės pieno konservų" (2835) Marijampolės apskr., Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kalvarijos m., 3-

iosios vandenvietės apsaugos juosta (VAZ) apsaugai numatoma nuotekas nuo magistralinio kelio ir jungiamųjų 

kelių surinkti ir apvalyti iki leistinų normų bei išleisti į aplinką, todėl pavojaus, kad kelias galėtų teršti 

vandenvietes – nėra. Geologinių tyrimų metu nustačius, kad teritorijoje vyrauja moliai, nuotekas galima surinkti 

grioviais, o jei vyrauja vandeniui pralaidūs smėliniai gruntai, reiktų griovių dugną izoliuoti nelaidžia medžiaga, 

kad nevyktų nevalytų nuotekų infiltraciją į vandenviečių apsaugos zonas. 

Numatomi valymo įrenginiai – naftos gaudyklės. 

Kad išvengti lokalaus poveikio statybų metu, pavyzdžiui avarijos atveju išsiliejus tepalams ar kurui iš 

statybinių mechanizmų, negalima statybinių aikštelių įrengti vandenviečių apsaugos zonose, o atliekant statybos 

darbus statybinėje aikštelėje laikyti tepalus sugeriančias medžiagas, pvz.: 
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• birų smėlį. Tinka naftos angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti. Smėlis turi 

būti laikomas sausai. Panaudotą smėlį būtina pašalinti iš gamtinės aplinkos; 

• smėlio maišus. Smėlio maišai gali būti naudojami nukreipti išsiliejusius teršalus į jų sulaikymo 

vietą, užblokuoti ir sulaikyti teršalus paviršinių nuotekų nuleidimo sistemose; 

• sorbentus. Taikoma likviduojant naftos angliavandenilių išsiliejimą. Lietuvoje siūlomi įvairių 

gamintojų produktai: sorbentų granulės, dribsniai, sorbuojantys čiužiniai, kilimėliai, rankovės. 

Sorbuojanti bona (rankovė) skirta naftos produktams nuo vandens paviršiaus surinkti ir naftos 

produktų plėvelės plitimui vandenyje sustabdyti. 

 

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

Vertinimo metodas. 

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 EMISIA COPERT 5.3 (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". 

Esama situacija. 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 

km veiklos metu pagrindinis ir vienintelis oro taršos šaltinis yra emisijos iš keliu judančių automobilių vidaus 

degimo variklių. Dalis kelio ruožo (pradinėje ruožo dalyje nuo 56,83 iki 57,45 km, kuri priklauso kelio atkarpai, 

jungiančiai Marijampolę su Kaunu) šiuo metu pasižymi gana intensyviu automobilių eismu - apie 17 tūkst. 

automobilių per parą (2019 m. eismo duomenys). Palyginimui, intensyviausiose Lietuvos magistralinių kelių 

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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atkarpose (kelio A1 Vilnius - Kaunas - Klaipėda atkarpos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prieigose, kelias A5 

Kaunas-Marijampolė-Suvalkai Kauno prieigose, kelias A13 Klaipėda–Liepoja Klaipėdos prieigose) eismo 

intensyvumas šiuo metu siekia 28-53 tūkst. auto. per parą. Likusioje kelio ruožo atkarpoje, kuri sudaro 

Marijampolės ir Kalvarijos miestų aplinkkelį, eismas mažesnis - ~10-11 tūkst. automobilių per parą.  

Vertinant oro taršą, nagrinėjamas ne tik pagrindiniu keliu (A5) vykstantis automobilių srautas bei jo 

sąlygojama oro taršą, bet ir eismas šalutiniuose sankryžų, kurias projekto įgyvendinimo metu numatoma 

pertvarkyti, keliuose. Jis šiuo metu svyruoja nuo 62 aut. per parą iki 16,4 tūkst. automobilių per parą. 

Automobilių eismo intensyvumas yra pagrindinis, tačiau ne vienintelis faktorius, lemiantis kelyje 

išsiskiriančios oro taršos dydį. Kiti svarbūs faktoriai yra: kelionės atstumas, sunkių transporto priemonių dalis 

automobilių sraute, eismo sąlygos (vidutinis srauto greitis), automobilių parko amžius. Įvertinus visus šiuos 

faktorius buvo nustatyta, kokią taršą šiuo metu generuoja numatomas rekonstruoti  magistralinio kelio A5 

Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožas nuo 56,83 iki 85,00 km kartu su šalutiniais ir jungiamaisiais sankryžų 

keliais. Rezultatai pateikti 7 lentelėje. 

Poveikio vertinimas. 

Poveikio vertinimas atliekamas 2055 kalendorinių metų perspektyvai. Tokios tolimos perspektyvos 

sąlygomis kelio rekonstrukcija paveiks praktiškai visus taršai iš automobilių turinčius įtakos faktorius: 

Eismo intensyvumas. Nors kelio rekonstrukcijos tikslas nėra padidinti automobilių eismo intensyvumą 

kelyje (o pagerinti eismo sąlygas ir padaryti jas saugesnėmis), rekonstrukcijos metu bus padidintas kelio 

pralaidumas, o tai dalinai prisideda prie spartesnio automobilių eismo augimo. Natūraliai augant eismo 

intensyvumui, 2055 metais (lyginant su 2020 m.) kelio A5 ruožu pravažiuojančių lengvųjų automobilių skaičius 

padidės daugiau kaip 2,4 karto, o sankryžų šalutiniuose ir jungiamuosiuose keliuose – apie 2 kartus. Sunkaus 

transporto priemonių skaičius rekonstruojamame kelyje padidės šiek tiek mažiau – apie 1,9 karto, todėl sunkių 

transporto priemonių dalis bendrame automobilių sraute sumažės. 

Kelionės atstumas. Kelio A5 ilgis dėl rekonstrukcijos praktiškai nepakis, tačiau projektas numato 

ženklų esamų sankryžų pertvarkymą, todėl padaugės jungiamųjų kelių o atitinkamai pailgės manevruojančių 

automobilių (atliekančių posūkio ar apsisukimo manevrus) kelionės atstumas. Įvertinant, kad vidutinis eismo 

intensyvumas sankryžų jungiamuosiuose keliuose 2055 m. sudarys apie 750 auto. per parą, bendras automobilių 

ridos padidėjimas dėl rekonstrukcijos sieks virš 50 tūkst. auto. km per parą arba 18,3 mln. auto. km per metus. 

Eismo sąlygos. Oro taršos požiūriu neigiamą efektą, sukeltą automobilių eismo ir ridos padidėjimo, 

dalinai kompensuos pagerėjusios eismo sąlygos. Kadangi rekonstrukcijos metu bus įrengtos dvi važiuojamosios 

dalys vietoje šiuo metu esančios vienos, ir 4 eismo juostos vietoje šiuo metu esančių dviejų, planuojama padidinti 

ir leistiną greitį: lengvųjų automobilių - iki 130 km/val., sunkiųjų transporto priemonių - iki 90 km/val. Šiuo 

metu leistinas greitis kelyje A5 yra 70-90 km/val. 

Automobilių parko sudėtis. Automobilių su elektros ir hibridiniais varikliais progresas bei kiti 

pastaraisiais metais stebimi pokyčiai leidžia teigti, kad 2055 metais automobilių parko sudėtis tiek pagal 

automobilių variklių tipus, tiek pagal automobilių amžių lyginant su dabartine situacija gali ženkliai pakisti. 

Skaičiuojant oro teršalų emisijų kiekius šie pokyčiai įvertinti su emisijų kiekių skaičiavimo priemone Emissions 

Factors Toolkit (Version 10.1; suderinama su programiniu paketu EMISIA COPERT 5.3), kuri skaičiuoja 

emisijų kiekius bei prognozuoja automobilių parko sudėtį pagal Europos aplinkos agentūros parengtą metodiką 

(European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP) / European Environment Agency (EEA) Air 

Pollutant Emission Inventory Guidebook 2019). Kad iliustruoti automobilių parko pasikeitimo įtaką, emisijų 

kiekiai buvo taip pat suskaičiuoti ir naudojant dabartinės sudėties automobilių parko emisijų faktorius: 
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7 lentelė. Esami ir prognozuojami teršalų emisijų kiekiai iš automobilių projektuojamų kelių 

atkarpose 

Keliai 
Mato 

vnt. 

Teršalai 

CO LOJ NO2 KD10 KD2,5 

Esama situacija (2020 m.) 

Pagrindinis 

(A5) t/m. 
82,642 0,556 13,116 6,396 4,177 

Jungiamieji 16,830 0,752 1,988 0,861 0,533 

Iš viso 99,473 1,308 15,104 7,257 4,710 

Projektinė situacija (2055 m. eismas, perspektyvinis automobilių parkas) 

Pagrindinis 

(A5) t/m. 
42,564 0,389 6,950 8,820 5,361 

Jungiamieji 15,864 0,626 1,310 1,853 1,063 

Iš viso 58,427 1,015 8,261 10,673 6,424 

Projektinė situacija (2055 m. eismas, perspektyvinis automobilių parkas) lyginant su esama situacija 

Pagrindinis 

(A5) t/m. 
-40,078 -0,167 -6,166 +2,424 +1,184 

Jungiamieji -0,967 -0,126 -0,677 +0,992 +0,530 

Iš viso -41,045 -0,293 -6,843 +3,416 +1,715 

Projektinė situacija (2055 m. eismas, dabartinis automobilių parkas) 

Pagrindinis 

(A5) t/m. 
121,642 1,111 19,862 9,426 5,960 

Jungiamieji 42,444 1,674 3,506 1,949 1,160 

Iš viso 164,086 2,785 23,369 11,376 7,121 

Pagrindinis 

(A5) g/s 
3,857 0,035 0,630 0,299 0,189 

Jungiamieji 1,346 0,053 0,111 0,062 0,037 

Iš viso 5,203 0,088 0,741 0,361 0,226 

Projektinė situacija (2055 m. eismas, dabartinis automobilių parkas) lyginant su esama situacija 

Pagrindinis 

(A5) t/m. 
+39,000 +0,555 +6,746 +3,030 +1,783 

Jungiamieji +25,613 +0,923 +1,519 +1,088 +0,627 

Iš viso +64,613 +1,477 +8,265 +4,118 +2,411 

 

Emisijų į aplinkos orą kiekių skaičiavimo rezultatai rodo, kad po projekto įgyvendinimo 2055 

kalendoriniais metais lyginant su esama situacija tikėtinas ženklus emisijų kiekio sumažėjimas. Šį sumažėjimą 

lems ne kelio rekonstrukcija, o prognozuojami automobilių parko pokyčiai, t. y. tendencija, kad ateityje bus 

naudojami mažiau taršūs automobiliai. Atmetus šią tendenciją (žr. 7 lentelėje pateiktus emisijų kiekius, 

suskaičiuotus projektinei situacijai, bet taikant dabartinio automobilių parko emisijų faktorius) matome, kad pats 

projektas lemtų emisijų iš autotransporto kiekio padidėjimą, nes, nežiūrint to, kad pagerėtų eismo sąlygos ir 

padidėtų srauto greitis, padidėtų ir automobilių rida, ypatingai sankryžų šalutiniuose ir jungiamuosiuose 

keliuose. Vadovaujantis blogiausio scenarijaus principu, oro taršos sklaidos modeliavimui buvo naudoti emisijų 

kiekių skaičiavimo rezultatai, gauti taikant dabartinės sudėties automobilių parko faktorius. Kiti oro taršos 

modeliavimui naudoti duomenys ir parametrai: 

• Plano duomenys – kelio A5 rekonstruotino ruožo nuo 56,83 iki 85,0 km ir kitų šiuo projektu 

numatomų rekonstruoti/tiesti kelių padėtis plane; 

• Sklaidos koeficientas (urbanizuota/kaimiška). Koeficientas nurodo, kokie šilumos kiekiai yra 

išmetami nagrinėjamoje teritorijoje. Objektas yra kaimiško tipo teritorijoje, todėl taikytas 

koeficientas, minimizuojantis urbanistinį poveikį. 
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• Rezultatų vidurkinimo laiko intervalas. Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam 

objektui parinkti vidurkinimo laiko intervalai, atitinkantys konkrečiam teršalui taikomos 

ribinės vertės vidurkinimo laiko intervalams. 

• Taršos šaltinių nepastovumo koeficientai. Koeficientai nurodo, ar taršos šaltinis teršalus į 

aplinką išmeta pastoviai ar periodiškai. Automobilių eismas keliais vyksta netolygiai. 

Ryškiausia automobilių eismo pokyčiai vyksta paros laikotarpiu. Oro taršos modeliavime 

naudota transporto srauto paros dinamika pateikta 24 pav. 

 

 

24 pav. Transporto srauto paros dinamika 

 

• Meteorologiniai duomenys. Atliekant teršalų sklaidos matematinį modeliavimą naudojamas 

arčiausiai nagrinėjamos teritorijos esančios hidrometeorologijos stoties penkerių metų 

meteorologinių duomenų paketas. Šiuo atveju naudoti Kybartų (A5 kelio atkarpoje nuo 56,83 

km iki ~76,5 km) ir Lazdijų (A5 kelio atkarpoje nuo ~76,5 km iki 85,0 km) 

hidrometeorologijos stočių duomenys. 

• Reljefas. Vietovės reljefui sudaryti naudotas SRTM3 Shuttle Radar Topography Mission 

Global Coverage V2 referencinės duomenų bazės skaitmeninių vektorinių reljefo duomenų 

paketas (šaltinis: www.webGIS.com). 

• Receptorių tinklas. Teršalų koncentracijos skaičiuojamos užsiduotuose taškuose- 

receptoriuose. Naudotas receptorių tinklelis, išdėstytas juostomis aplink rekonstruotinas kelių 

atkarpas. Pirma receptorių juosta 100 m atstumu nutolusi nuo važiuojamosios dalies (atstumas 

tarp gretimų receptorių- po 100 m), o kitos 3 receptorių juostos išdėstytos tolygiai didėjančiais 

intervalais. Tolimiausia iš jų nuo objekto nutolusi 1 km atstumu. Receptorių aukštis – 1,5 m 

virš žemės lygio. 

• Procentiliai. Siekiant išvengti statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių 

iškraipyti bendrą vaizdą, modelyje naudojami procentiliai. Šiuo atveju naudoti procentiliai: 

o NO2 – (1 val.) 99,8 procentilis; 

o KD10 – (24 val.) 90,4 procentilis; 

o LOJ – (1 val. koncentracijos perskaičiavimui į 0,5 val.) – 98,5 procentilis. 

• Foninė koncentracija. Foninė aplinkos tarša nustatyta vadovaujantis AAA 2020-11-05 d. raštu 

Nr. (30.3)-A4E-9912, t. y. oro taršos sklaidos modelyje naudojant greta (2 km spinduliu) 

esančių įmonių oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijų duomenis bei 
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papildomai įskaitant santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų 

vidutinių metinių koncentracijų vertės, skelbiamos Agentūros interneto svetainėje 

http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“. 

8 lentelė. Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių 

koncentracijų vertės (Marijampolės RAAD; šaltinis: www.gamta.lt) 

KD10 

(μg/m3) 

KD2,5 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

CO 

(μg/m3) 

10,3 7,2 3,3 190,0 

 

• Transporto išmetamas azoto dioksido NO2 emisijos kiekis išskaičiuotas iš NOx emisijos kiekio 

pritaikant faktorių 0,2. Faktorius nustatytas remiantis pasaulyje plačiai žinoma ir taikoma 

DMRB metodika (DMRB - Design Manual for Roads and Bridges, Volume 11 Environmental 

Assessment, Section 3 Environmental Assessment Techniques, Annex A Vehicle-Derived 

Pollutants - Jungtinės Karalystės Tiltų ir kelių projektavimo vadovas, 11 tomas Poveikio 

aplinkai vertinimas, 3 dalis Poveikio aplinkai vertinimo metodai, A priedas Teršalai iš 

transporto, datuojamas 2007 m. gegužės mėn. data), kurioje teigiama, kad pagal naujausius 

atliktus tyrimus NO2 kiekis bendrame iš automobilių išmetame NOx kiekyje gali siekti iki 20 

proc.  

 

Oro teršalų modeliavimo rezultatai ir taršą mažinančių priemonių poreikis. 

Didžiausios gautos 0,5 , 1, 8, 24 val. ir vidutinių metinių teršalų koncentracijų reikšmės lygintos su 

nustatytomis jų ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis. 

9 lentelė. Teršalų ribinės vertės nustatytos žmonių sveikatos apsaugai 

Teršalo pavadinimas Periodas Ribinė vertė 

Angliavandeniliai (LOJ) Pusės val. 1000 μg/m³ 

Anglies monoksidas (CO) 8 valandų 10000 μg/m³ 

Kietos dalelės (KD10) 
paros 50 μg/m³ 

kalendorinių metų 40 μg/m³ 

Kietos dalelės (KD2,5) kalendorinių metų 20 μg/m³ 

Azoto dioksidas (NO2) 
1 valandos 200 μg/m³ 

kalendorinių metų 40 μg/m³ 

 

Objekto generuojamų teršalų sklaidos modeliavimo pažemio sluoksnyje rezultatai pateikiami 10 

lentelėje. Detalūs oro taršos sklaidos žemėlapiai pateikti ataskaitos priede „Oro tarša“. 
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10 lentelė. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų analizė 

Medžiagos pavadinimas Ribinė vertė, μg/m3 

Maksimali 

pažeminė 

koncentracija, 

μg/m3 

Maks. pažeminė 

koncentracija 

ribinės vertės 

dalimis 

Be foninės taršos 

Angliavandeniliai (LOJ) 1000 0,5 val. 11,91 0,012  

Anglies monoksidas (CO) 10000 (8 valandų) 629,1 0,063  

Azoto dioksidas (NO2) 
200 (valandos) 97,75 0,489  

40 (metų) 3,520 0,088  

Kietos dalelės (KD10) 
50 (paros) 2,680 0,054  

40 (metų) 1,147 0,029  

Kietos dalelės (KD2,5) 20 (metų) 0,734 0,037  

Su fonine tarša 

Angliavandeniliai (LOJ) 1000 0,5 val. 67,38 0,067 

Anglies monoksidas (CO) 10000 (8 valandų) 819,1 0,082 

Azoto dioksidas (NO2) 
200 (valandos) 101,1 0,505 

40 (metų) 7,123 0,178 

Kietos dalelės (KD10) 
50 (paros) 25,82 0,516 

40 (metų) 16,35 0,409 

Kietos dalelės (KD2,5) 20 (metų) 10,24 0,512 

 

Atliktas teršalų sklaidos modeliavimas ir rezultatų analizė parodė, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos 

teršalų koncentracijos ore ribinės vertės nebus viršijamos. PŪV labiausiai paveiks azoto dioksido koncentraciją 

aplinkos ore. Dėl šio poveikio trumpu laikotarpiu (1 val.) NO2 koncentracija aplinkos ore dėl PŪV gali padidėti 

iki 0,5 RV (vertinant didžiausią galimą vienos valandos NO2 koncentraciją su 99,8 procentiliu), ilgalaikiu 

laikotarpiu (1 metų) - iki 0,09 RV. Kitų teršalų poveikis bus mažesnis (0,01-0,06 RV), dominuojanti išliks foninė 

tarša. Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkos oro kokybei ir gyvenamajai aplinkai PŪV nesukels- didžiausia 

nustatyta teršalų koncentracija gyvenamojoje aplinkoje dėl PŪV ir foninės taršos suminio poveikio ~0,4 RV 

(NO2 1 val. NO2 koncentracija su 99,8 procentiliu). 

Atliekant kelio rekonstrukcijos darbus galimas laikinas oro taršos dulkėmis ir cheminės medžiagomis 

nuo statybų technikos ir mechanizmų padidėjimas. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, galima 

cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio 

(C6H5OH). Ši tarša ar jos padidėjimas bus laikinas ir, lyginant su ta oro tarša, kuri numatoma kelio eksploatacijos 

metu, labai neženklus. 

Priemonės. Poreikio diegti planuojamos ūkinės veiklos poveikį oro taršai mažinančias priemones 

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

 

Vertinimo metodas. Lietuvos klimatas aprašytas remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 

viešai skelbiamais duomenimis (http://www.meteo.lt/lt), laisvosios enciklopedijos duomenimis 

(https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_klimatas) ir A5 kelio strateginio pasekmių aplinkai vertinimo 

duomenimis [4]. 

Galimi klimato pokyčiai ir galimi jo padariniai planuojamai veiklai nustatyti remiantis „Nacionaline 

klimato kaitos valdymo politikos strategija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu LRS 2012 m. 

lapkričio 6 d. Nr. 

Vertinime naudota Europos komisijos metodika: „Non-paper Guidelines for Project Managers. 

Making vulnerable investments climate resilient European Commission Directorate-General“ (https://climate-

adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-

investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf). 

Esama situacija. 

Klimatas – tai „orų kompleksų“ visuma, galimų ir faktiškai stebėtų tam tikroje vietoje per labai ilgą 

laiką, talpina savyje tipišką orų kaitą, paros ir metinius svyravimus. Tai sudėtinga sistema, kuri kinta ir vystosi 

priklausydama nuo kitų sferų kaitos ir vystymosi: kriosferos, atmosferos, biosferos, geosferos ir sudaro globalinę 

klimato sistemą. Nors Lietuvos klimatas yra neatskiriama globalinio klimato dalis, tačiau tiriant regionų klimatą 

formuojančius faktorius yra tiesiog neįmanoma aprašyti ir išanalizuoti visas klimato sistemas, todėl dažniausiai 

apsiribojama tik vienos sistemos, t.y. atmosferos, analize. Prie supaprastintos klimato sistemos reikia dar pridėti 

bendrąją atmosferos cirkuliaciją ir vandens apytaką, saulės spinduliuotę ir šalies geografinę padėtį.  

Lietuva yra vėsiojo vidutinio klimato zonoje su vidutinio šiltumo vasaromis bei vidutinio šaltumo 

žiemomis. Daugiametis vidutinės temperatūros vidurkis (1981-2010 m.) yra 6,9 °C. Vis dėlto pastaraisiais 

dešimtmečiais stebimas ryškus vidutinės metinės temperatūros kilimas: 2015 m. vidurkis buvo 8,3 °C, o 2019 

m. – 8,8 °C, aukščiausias nuo stebėjimų pradžios 1961 m. Vidutinė liepos mėnesio temperatūra yra apie 17 °C, 

žiemą – apie -5 °C. Lietuvoje būna palyginti karštų vasarų, kai aukščiausia dienos oro temperatūra viršija +35 

°C, ir šaltų žiemų, kai naktimis temperatūra nukrenta žemiau -30 °C. Aukščiausia Lietuvoje užfiksuota oro 

temperatūra - +37,5 °C (Zarasai, 1994 m. liepos 30 d.), o žemiausia - -42,9 °C (Utena, 1956 m. vasario 1 d.). 

Lietuvos klimatas priskiriamas 5-6 atšiaurumo zonoms Daugiausiai kritulių iškrenta vasarą (iki 50 % metinio 

kritulių kiekio) dėl netikėtų audrų, škvalų, perkūnijų ir lietaus. Mažiau kritulių rudenį, žiemą, kai vyrauja 

nedidelio intensyvumo krituliai: dulksna, nedidelis sniegas ar lietus. Mažiausiai kritulių – pavasarį (dėl 

vyraujančių anticiklonų) [28]. 

Nagrinėjamas magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožas priklauso Vidurio 

žemumos rajonui, Nemuno žemupio parajoniui, kur per metus iškrenta atitinkamai 600-650 (mm) ir 550-600 

kritulių kiekis, sniego danga vidutiniškai išsilaiko 65-80 ir dienų. Vidutinė metinė oro temperatūra Nemuno 

žemupio parajonyje 7,1-7,4 ᵒC [29]. Maksimalus sniego storis išmatuojamas sausio–vasario mėnesiais 

(atitinkamai 50 ir 51 cm), didžiausias įšalimo gylis užfiksuotas kovo mėn. (145 cm). Pastovioji sniego danga 

susidaro gruodžio mėnesio pabaigoje [4]. 

http://www.meteo.lt/lt
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_klimatas
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf
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25 pav. Klimato rajonavimas. Ištrauka iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos internetinio puslapio 

(http://www.meteo.lt/lt/klimato-rajonavimas), 2021 m. 

 

Poveikio vertinimas. Pagrindiniai klimato kaitos veiksniai, galintys įtakoti planuojamą veiklą, yra: 

• gausesni, pertekliniai krituliai. Augs stiprių liūčių, gausių kritulių (>10 mm per parą) atvejų, 

taip pat perkūnijų skaičius. Dienų su sniego danga skaičius ir sniego storis sumažės. Todėl 

galimi vis dažnesni trumpalaikio stipraus žiemos šalčio įsiveržimai į sniegu nepadengtą 

teritoriją. Kelias kerta Šešupės upę, kurioje potvyniai nėra didelio masto (plačiau potvyniai 

aprašyti kitame ataskaitos skyriuje) (http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai/).  

• ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai (pūgos, lijundra, kruša, audra, škvalas, potvyniai, 

ekstremalūs krituliai); Išskiriami jautrūs ekstremaliems krituliams planuojamo kelio 

elementai: sankasa, važiuojamųjų dalių ir pėsčiųjų/dviračių takų danga, horizontalusis 

važiuojamosios dalies ženklinimas. Dėl padidėjusių kritulių galimi išplovimai, šlaitų erozija, 

kelio važiuojamosios dalies, pėsčiųjų ir dviračių takų užtvindymas, dangos ženklinimo 

matomumo sumažėjimas. 

• aplinkos oro temperatūros pokyčiai. Lietuvoje didėja karštų dienų (kai maksimali temperatūra 

>30 °C) ir šiltų bei labai šiltų naktų (su oro temperatūra, atitinkamai, >15°C ir >18 °C) skaičius 

per metus, dažnesnės karščio bangos (kai tris dienas iš eilės maksimali temperatūra >30 °C). 

Numatoma, jog šios tendencijos ne tik išsilaikys bet ir stiprės ateityje. Lietuvoje mažėja šaltų 

naktų (minimali temperatūra <–20 °C) ir šaltų dienų (<–15 °C) skaičius per metus. Tačiau vis 

dar dažni staigūs atšalimai (vidutinės temperatūros sumažėjimas 10°C), kai minimali oro 

temperatūra staigiai nukrenta žemiau –15 °C. Numatoma, jog išryškėjusios tendencijos išliks 

ir ateityje. Galimas poveikis dėl temperatūros pokyčių: Šaltuoju sezonu galimas didesnis 

užšalimo-atšilimo ciklų skaičius ir su tuo susijusi spartesnė dangos būklės degradacija (irimas). 

Karštuoju sezonu gali būti galima plastinių deformacijų ir provėžų atsiradimo tikimybė, tačiau 

šią tikimybę apriboja numatoma įrengti kokybiška kelio danga. 

• vėjo greičio padidėjimas, didesni vėjo greičio svyravimai, audrų rizikos padidėjimas. Vidutinis 

vėjo greitis keisis nežymiai, tačiau gali didėti vėjo greičio fluktuacijos susijusios su galimu 

dažnesniu audrų pasikartojimu. Galimas poveikis dėl padidėjusio vėjo greičio: audros ir vėjo 

greičio didėjimas gali turėti neigiamą poveikį vertikaliam ženklinimui (kelio ženklams) ir 

eismo reguliavimo įrenginiams. 

 

Priemonės. Dėl klimato kaitos yra numatomos rekomendacinio pobūdžio prevencinės priemonės: 

http://www.meteo.lt/lt/klimato-rajonavimas
http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai/
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• Temperatūros pokyčių poveikio sumažinimui rekomenduojama: nesudaryti palankių sąlygų 

vandeniui akumuliuotis dangos konstrukcijos sluoksniuose ir žemės sankasoje; užtikrinti, kad 

įšalo gylis nesiektų šalčiui jautrių dangos konstrukcijos sluoksnių ir žemės sankasos gruntų; 

itin didelis dėmesys turi būti skiriamas dangos konstrukcijos sluoksnių (ypač pagrindo 

sluoksnių be rišiklių) medžiagų bei žemės sankasos grunto parinkimui; rekomenduojama 

dangos konstrukcijos sluoksnius ir žemės sankasą įrengti iš šalčiui nejautrių medžiagų, taikyti 

dideliu pralaidumu vandeniui pasižyminčius mineralinių medžiagų mišinius ir/arba gruntus; 

Projektuojant dangos konstrukciją ir parenkant sluoksnių medžiagas reikia įvertinti 

temperatūros poveikį dangos konstrukcijos laikomajai gebai. Taip pat svarbu užtikrinti, kad 

eksploatuojant dangą esant aukštai temperatūrai nesusidarytų plastinės deformacijos ir dangos 

sluoksniai iš asfalto mišinių išliktų atsparūs šlyčiai. 

• Kritulių poveikio sumažinimui ir efektyviam kelio funkcionavimui liūčių metu, techniniame 

projekte parenkant pralaidų diametrus ir projektuojant vandens surinkimo šulinėlius 

rekomenduojama atsižvelgti į padidėjusius kritulių kiekius. Reikėtų vertinti ne vidutinius 

kritulių parametrus, bet maksimalius. Erozijos tikimybei sumažinti rekomenduojama stačius 

šlaitus sutvirtinti papildomai, t. y. ne tik augaline danga, bet geotekstile. 

• Vėjo poveikio sumažinimui rekomenduojama kelio ženklus, stendus ir kitą eismo 

reguliavimo įrangą laikančius stovus, triukšmo užtvaras projektuoti atsižvelgiant ir įvertinant 

galimai pavojingas vėjo apkrovas. 

 

2.4 ŽEMĖ (JOS PAVIRŠIUS IR GELMĖS), DIRVOŽEMIS 

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

priemonės) 

Vertinimo metodas. Žemės gelmių ištekliai tikrinami pagal Lietuvos geologijos tarnybos 

informacinės sistemos Geolis duomenis: „Naudingųjų iškasenų telkiniai“ (šaltinis lgt.lt),; „Geologinių reiškinių 

ir procesų žemėlapis“, „Geotopų žemėlapis“, „Karstinio regiono žemėlapis“, „Pažeistų teritorijų žemėlapis“, 

„Pelkių ir durpynų žemėlapis M 1:200 000“, „Potencialių taršos židinių ir ekogeologinių tyrimų žemėlapis“. 

Geologija aprašoma pagal specialiojo plano rengimo metu atliktų „Žvalgybinių inžinerinių geologinių 

tyrimų ataskaitos“ informaciją (rengėjas UAB „Kelprojektas“, 2018 m.). 

Užbaigus PAV, tolesniame etape – rengiant techninį darbo projektą, bus atliekami detalūs inžineriniai 

geologiniai tyrimai, todėl techniniame darbo projekte bus pateikta tiksli informacija apie rekonstruojamo kelio 

aplinkoje vyraujančias nuogulas, vandens slūgsojimo gylį, pateiktos geologijos specialistų rekomendacijas 

projektavimui. 

PAV ataskaitoje atsižvelgiama į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. 

Nr. XIII-2166 (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01) taikytinus reglamentus. 

Esama situacija. 

Kelio aplinkoje ar jo gretimybėje nėra: 

• Naudojamų ir potencialių žemės gelmių išteklių, 

• aktyvių geologinių procesų ir reiškinių, tokių kaip erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos. 

Pagal „Potencialių taršos židinių ir ekogeologinių tyrimų žemėlapį“ prie kelio esantys potencialūs 

taršos židiniai (degalinės, sandėliai) į darbų ribas nepatenka.  
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Naudingosios iškasenos – tai gamtinės mineralinės medžiagos, esančios žemės gelmėse, kurias galima 

naudoti materialinėje gamyboje ar kitoms reikmėms. Pagal vertę ir gavybos bei naudojimo kiekį svarbiausios 

pasaulyje naudingosios iškasenos yra statybos pramonei ir kelių tiesimui skirta skalda, statybos ir apdailos 

akmuo, žvyras ir smėlis, energetinių resursų žaliava (nafta, akmens anglis, durpės), geležies rūda, klintis cemento 

pramonei ir žemės ūkiui, molis, akmens druska ir kt. [15].  

Artimiausi naudingųjų išteklių telkiniai: 

• Trakiškių smėlio telkinys (Nr. 2367, detaliai išžvalgyti ištekliai), kelio ~78 km, nutolęs apie 

360 m nuo A5 kelio.  

• Kušliškių smėlio telkinys (Nr. 1579, detaliai išžvalgyti ištekliai), kelio ~80-81 km, nutolęs apie 

300 m nuo A5 kelio 

Artimiausias saugomas geologinis objektas, geotopas – Vyžupio šaltinis (Vyžupio upelio slėnio kair. 

pusė) nutolęs toliau kaip 4,2 km. 

 

26 pav. Marijampolės sav. Naudingųjų iškasenų telkiniai (su ribomis) (Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos 

ministerijos informacija, šaltinis https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml). Su keliu nesiriboja. 
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27 pav. Kalvarijos sav. Naudingųjų iškasenų telkiniai (su ribomis) (Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos 

ministerijos informacija, šaltinis https://www.lgt.lt/epaslaugos/elpaslauga.xhtml). Su keliu nesiriboja. 

Geologija.  

Specialiojo plano geologinių tyrimų 2018 m. ataskaitoje nurodyta, kad geomorfologinės sąlygos 

sudėtingos, dėl sudėtingo ir raižyto reljefo. Kelias kerta upių ir upelių slėnius, o reljefo pažemėjimuose yra 

užpelkėjusių vietų su labai silpnais arba silpnais gruntais. Tyrimų metu gręžiniuose 0,0–2,2 m gylyje stebėti 

podirvio, gruntinio ir spūdinio tipo požeminiai vandenys. Pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai“ 2 priedą hidrogeologinės sąlygos yra sudėtingos. Kelio trasoje nustatyti šie dariniai:  

• Technogeniniai dariniai – t IV, sluoksnio storis 1,2-4,8 m. Tai esamo kelio pylimo gruntai. 

Tyrimų metu esamo kelio (A5) konstrukcijos storis siekė 0,7–1,0 m. Tai 15–19 cm (vietomis 

iki 31 cm) asfaltbetonio sluoksnis, 16–29 skaldos ar stabilizacijos sluoksnis ir  26–69 cm 

šalčiui atsparus sluoksnis. Pragręžtas technogeninių gruntų storis buvo 1,2–4,8 m. 

• Deliuvio dariniai – d IV, sluoksnio storis 0,2-1,1 m. Deliuvio dariniai paplitę reljefo 

pažemėjimuose. Šie dariniai priskiriami prie silpnų gruntų. 

• Ežeriniai dariniai – l IV, sluoksnio storis 0,3 m. Ežeriniai dariniai (l IV) priskiriami prie silpnų 

gruntų.  

• Biogeniniai dariniai – b IV, sluoksnio storis 0,3-4,8 m, sutikti reljefo pažemėjimuose. Šie 

dariniai priskiriami prie labai silpnų gruntų. 

• Baltijos posvitės limnoglacialiniai dariniai – lg III bl, sluoksnio storis 0,3-2,6 m; 

• Baltijos posvitės fliuvioglacialiniai dariniai – f III bl, sluoksnio storis 0,5-9,2 m; 

• Baltijos posvitės kraštiniai glacialiniai dariniai – gt III bl, sluoksnio storis 0,3-10,5 m; 

• Baltijos posvitės glacialiniai dariniai – g III bl, sluoksnio storis 0,8-1,1 m. 

 

Poveikio vertinimas.  
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Kelio aplinkoje ar jo gretimybėje nėra naudojamų ar potencialių  žemės gelmių išteklių, nėra saugomų  

geotopų, nėra aktyvių geologinių procesų ir reiškinių, tokių kaip erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos. Degalinės 

ir kiti potencialūs židiniai į darbų ribas nepatenka, todėl judinami nebus. 

Specialiojo plano geologinių tyrimų 2018 m. ataskaitoje (rengėjas UAB „Kelprojektas“), nurodyta kad 

statybos projekto parengimui būtina atlikti projektinius inžinerinius geologinius tyrimus ir jų metu detaliau ištirti 

inžinerinis geologines ir hidrogeologines sąlygas, ypač durpynų ir iškasų vietose, nustatyti visų inžinerinių 

geologinių sluoksnių savybes projektuojamų statinių vietose. 

Šie tyrimai bus atliekami rengiant techninį darbo projektą. 

Priemonės. Šiuo aspektu atskiroms priemonėms poreikio nėra. Galimos grėsmės bus įvertintos 

projektuojant ir valdomos. 

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

Vertinimo metodas. 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).  

• dirvožemio tipai aprašyti, pagal „Lietuvos dirvožemiai (žemėlapio aprašas). Mokomoji 

priemonė“. J.Volungevičius, prof. P.Kavaliauskas, 2012 m. (prieiga 

http://www.gkk.gf.vu.lt/old/wp-content/uploads/2012/04/Mokomoji-priemone-Lietuvos-

dirvozemiai_txt.pdf, žiūrėta 2021-01-21. 

11 Lentelė. Teisės aktai 

Teisės aktas  Reglamentai 

Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 

d. Nr. XIII-2166). Suvestinė 

redakcija nuo 2021-01-01 

Atliekant žemės kasimo darbus, draudžiama naikinti derlingąjį dirvožemio 

sluoksnį 

 

Esama situacija. Eroduojamų dirvožemių dalis labai maža, sudaro tik 0-5 proc., vietiniai dirvožemiai 

priskiriami prie didelio atsparumo erozijai. Tik kelio ~73-75 km, upelio Gulbinio slėnyje ir apylinkėse 

fiksuojama kiek didesnė 5-20 proc. eroduojamų dirvožemių ir pačioje kelio pabaigoje, už Kalvarijos, pusės 

kilometro ruože (~74,5-75 km) išskiriami stipriai eroduojami dirvožemiai, kur eroduojamų dirvožemio dalis 

viršija 30,1 proc. Pateikta 28 pav. 

Dirvožemiai našūs, todėl itin tinkami žemės ūkiui – našumo balas siekia net iki 59,78. Pateikta 29 pav. 

Pagal 1999 metais patvirtintą naująją FAO Lietuvos dirvožemių klasifikacija (LTDK-99), Lietuvoje 

yra išskiriama 12 pagrindinių I lygio dirvožemio grupių (Motuzas, Vaičys, Buivydaitė, 2001). Ši klasifikacija 

pakeitė prieš tai galiojusią Lietuvos genetinę klasifikaciją (TDV-96). Pagal dirvožemių FAO klasifikaciją, 

rekonstruojamas A5 kelias driekiasi daugiausiai per išplautžemius,  per rudžemius, apytiksliai kelio 78 kilometre 

per durpžemius. Pateikta 30 pav. 

https://www.geoportal.lt/map/
http://www.gkk.gf.vu.lt/old/wp-content/uploads/2012/04/Mokomoji-priemone-Lietuvos-dirvozemiai_txt.pdf
http://www.gkk.gf.vu.lt/old/wp-content/uploads/2012/04/Mokomoji-priemone-Lietuvos-dirvozemiai_txt.pdf
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A5 kelyje aptinkami rudžemiai – tai pagal molio dalelių pasiskirstymą nediferencijuoto ar labai menkai 

diferencijuoto profilio dirvožemiai, kuriose vyksta humuso susidarymas ir kaupimasis paviršiniuose dirvožemio 

horizontuose formuojantis miško paklotei arba humusingajam A horizontui. Tai santykinai jauni dirvožemiai, 

todėl jiems būdingas karbonatingas vidutiniškai pagal savo profilio struktūrą išsivystęs profilis. 

A5 kelyje aptinkami išplautžemiai – dirvožemiai, kurie formuojasi esant išplaunamajam režimui ir 

sezoniniam įšalui, vyraujant išdumblėjimo (išmolėjimo) procesui. Juose vyksta nesuardytų molio dalelių 

migracija iš eliuvinės profilio dalies į iliuvinę. Jie formuojasi priemolingose giliai karbonatingose nuogulose. 

A5 kelyje aptinkami durpžemiai – specifiniai, organinės kilmės nuogulų storymės sudaryti 

dirvožemiai. Durpžemiams žemapelkėse priskiriama ta organinių nuogulų storymė, kuri yra neplonesnė kaip 40 

cm, o aukštapelkėse – storesnė nei 60 cm. 

Pagal senąją genetinę klasifikaciją, A5 kelyje vyraujantys dirvožemio tipai – velėniniai glėjiški 

išplautieji, jauriniai velėniniai glėjiškieji ir kelio ~73-75 km, upelio Gulbinio slėnyje ir apylinkėse aptinkami 

durpiniai gilieji dirvožemiai. Pateikta 31 pav.  

 

28 pav. Erozijos intensyvumas (geoportal.lt informacija, 2021-01-21).  

 

29 pav. Dirvožemio našumo balas (geoportal.lt informacija, 2021-01-21). Dirvožemiai našūs, tinkami žemės ūkiui. 
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30 pav. Dirvožemio danga pagal FAO klasifikaciją (geoportal.lt informacija, 2021-01-21) 
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31 pav. Dirvožemio dangos genetinis tipizavimas (geoportal.lt informacija, 2021-01-21) 
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Poveikio vertinimas. Dirvožemio užterštumo tyrimai.  Reguliariai nėra atliekama dirvožemio 

tyrimų prie kelių, tačiau dirvožemio prie kelių užterštumą reguliariai tiria įvairūs Lietuvos mokslininkai, atliktos 

studijos, tyrimai.  

Pavyzdžiui tyrimus atliko Šiaulių universitetas, Technologijos fakulteto tyrėjai, išleistas mokslinis 

straipsnis („Dirvožemio užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimas“, Jovita Zvilnaitė, Vaclovas Tričys. Šiaulių 

universitetas, Technologijos fakultetas, 2009 m.), kurio darbo tikslas – nustatyti sunkiųjų metalų koncentracijas 

Šiaulių miesto dirvožemyje šalia automagistralės Šiauliai – Vilnius. Buvo išsikelti uždaviniai: ištirti dirvožemio 

užterštumą sunkiaisiais metalais; palyginti švino koncentracijos dirvoje pokytį per 20 metų; įvertinti dirvožemio 

užterštumą sunkiaisiais metalais prie magistralinio kelio ir individualių namų valdose, už 15 metrų nuo kelio. 

Siekiant nustatyti metalų koncentracijų skirtumus prie automagistralės ir už 15 metrų nuo kelio esančiose 

privačiose gyvenamosiose valdose, buvo tirti 3 dirvožemio mėginiai iš gyvenamųjų sklypų plotų, kur auginamos 

daržovės. Papildomai ties tais pačiais sklypais paimti mėgininiai ir prie pat automagistralės. 

Mokslininkų atliktų tyrimų duomenimis, gyvenamuosiuose sklypuose chromo, nikelio ir švino 

koncentracijos yra mažesnės negu prie automagistralės. Iš tirtų penkių sunkiųjų metalų šalia Šiauliai–Vilnius 

automagistralės dirvožemyje santykinai didžiausios yra cinko koncentracijos, tačiau cinkui ir didžiausios 

leistinos koncentracijos yra triskart didesnė. Šiame tyrime cinko chromo ir nikelio koncentracijos dirvoje nesiekė 

foninių, o skirtumai tarp koncentracijų šalia kelio ir už 15 metrų – neesminiai. Remiantis šio tyrimo 

duomenimis, galima teigti, kad gyvenamuosiuose sklypuose sunkiųjų metalų koncentracijoms 

dirvožemyje automagistralė esminės įtakos neturi. 

Mokslininkai suformavo šias išvadas: 

• Dirvožemyje šalia automagistralės Šiauliai–Vilnius sunkiųjų metalų (vario, cinko, chromo, 

nikelio ir švino) koncentracijos yra žymiai mažesnės už didžiausias leidžiamas koncentracijas, 

tik atskirais atvejais viršija fonines šių metalų koncentracijų reikšmes. 

• Švino koncentracija didesnėje mėginių dalyje viršijo foninės koncentracijos normą priemolio 

dirvožemiui. 

• Per dvidešimt praėjusių metų tirtoje teritorijoje švino koncentracija dirvoje nepakito. 

Planuojamas  rekonstruoti A5 kelias, taip pat yra magistralinis, kaip ir mokslininkų tirtas  intensyvus 

magistralinis kelias. Kadangi stebėdami 20 m pokyčius mokslininkai neigiamų pokyčių nepastebėjo,  o teršalai 

neviršijo leistinų koncentracijų, galima daryti prielaidą, kad kelių keliama dirvožemio tarša nėra reikšminga. 

Atsižvelgiant į numatomą mažesnį avaringumą, autoparko atnaujinimą, elektromobilius, numatoma, kad ateityje 

galima tarša bus dar mažesnė ir kelių poveikis bus nereikšmingas. 

Kitame moksliniame darbe Baltrėnas P., Kazlauskaitė A., Mikalajūnė A. „Aplinkos apsauga 

keliuose“, 2012 m., Vilnius, kurį atliko Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) mokslininkai, taip 

pat buvo tirtas dirvožemis 5-15 m spinduliu nuo magistralinių kelių, kur eismo intensyvumas siekia keliasdešimt 

tūkstančių aut. per parą. Taip pat formuluotos išvados, kad didžiausių leistinų koncentracijų dirvožemyje 

nenustatyta. Kaip priemonė tam tarnauja suformuoti grioviai, kuriais surenkamos nuotekos, žolėti kelio šlaitai, 

kurie išsklaido teršalus, lietaus nuvedimas. 

Galimi poveikiai dirvožemiui dėl planuojamos kelio rekonstrukcijos: 

Poveikis dirvožemiui galimas dėl derlingojo sluoksnio nuėmimo. Prieš pradedant statybas esantis 

paviršinis dirvožemio sluoksnis bus nuimamas, sandėliuojamas tam specialiai techniniame projekte numatytoje 

vietoje ir panaudojamas teritorijos rekultivacijai, apželdinimui po statybos darbų.  
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Galimi poveikiai dėl disagregacijos, dirvos sutankinimo. Dirvožemio pažeidžiamumo laipsnis didėja, 

kai didėja fizinio smėlio kiekis ir mažėja fizinio molio kiekis. Dirvožemio degradacija neigiamai veikia 

dirvožemį ir neleidžia jam atlikti daugybės savo funkcijų, reikalingų žmonėms ir ekosistemoms. Dėl to mažėja 

dirvožemio derlingumas, anglies kiekis ir biologinė įvairovė, gebėjimas sulaikyti vandenį, sutrikdomi dujų ir 

maistinių medžiagų ciklai, blogiau skaidosi teršalai. Ruošiant teritoriją statyboms, rekomenduojama žemės 

paviršiaus nukasimą vykdyti sluoksniais. Pirmiausiai nukasamas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Jei dėl gruntų 

savybių reikalingas gilesnių sluoksnių iškasimas, jį reikia atlikti atskirai ir tokį gruntą saugoti atskirai, nemaišant 

su paviršiniu derlinguoju sluoksniu. Siekiant išvengti sutankinimo derlingojo sluoksnio, nenaudoti sunkiosios 

technikos, esant šlapiai dirvai, tose vietose, kuriose dar nenuimtas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Dėl to gali 

suprastėti dirvos imlumas absorbuoti nuotekas. 

Poveikis dėl dirvos erozijos nenumatomas, kadangi teritorija užbaigus darbus bus sutvarkyta, 

rekultivuota (apželdinta), o vietovė didžiąja dalimi yra atspari erozijai, eroduojamų dirvožemių kiekis daugiausia 

mažas tik 0-5 proc. 

Dirvožemio tarša nenumatoma, kadangi nuotekos nuo magistralinio kelio bus surenkamos grioviais, 

tiesiai į gyvenamų sodybų teritorijas nebus išleidžiamos (dalis paviršinių lietaus nuotekų bus išleidžiama į 

Marijampolės esamus lietaus nuotekų tinklus, į Šešupę (įrengiant valymo įrenginius), esamus griovius bei uždarą 

melioracijos sistemą), apvalomos (plačiau aprašyta paviršinio vandens dalyje), o statybų metu numatomos 

priemonės avariniam išsiliejusių tepalų surinkimui. 

 

32 pav. Kelio rekonstrukcijos iš 2 eismo juostų į 4-ias, darbų apimtys, pavyzdys (fotografuota 2016 m., O. 

Samuchovienė.) 

 

Priemonės. 

Ruošiant teritoriją statyboms, žemės paviršiaus nukasimas turi būti vykdomas sluoksniais. Pirmiausiai 

nukasamas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Jei dėl gruntų savybių reikalingas gilesnių sluoksnių iškasimas, jį 

reikia atlikti atskirai ir tokį gruntą saugoti atskirai, nemaišant su paviršiniu derlinguoju sluoksniu. 

Siekiant išvengti derlingojo sluoksnio sutankinimo, nenaudoti sunkiosios technikos, esant šlapiai 

dirvai, tose vietose, kuriose dar nenuimtas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Dėl to gali suprastėti dirvos 

imlumas absorbuoti nuotekas. 

Statybų metu nuskastas derlingasis dirvožemio sluoksnis būtų sandėliuojamas ir panaudojamas 

statybvietės rekultivacijai po statybų.  

Alyvų (iš mechanizmų) ar kuro avarinių išsiliejimo atveju numatoma naudoti birų smėlį (tinka naftos 

angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti), smėlio maišus, sorbentus, kurie taikomi likviduojant 

naftos angliavandenilių išsiliejimą. 
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2.5 KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

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

vertinimas, priemonės) 

Vertinimo metodas.  

Kelio kraštovaizdis  – žmogaus suvokiama kelio erdvė. Siaurąja prasme – į ją įeina kelio juosta, jos 

priklausiniai (horizontalus ir vertikalus žymėjimas, atitvarai, kelkraštis, grioviai, sankasos/iškasos šlaitai, 

želdiniai ir kt.), plačiąja prasme – kelio apsaugos zona ir visa teritorija, kuri daro įtaką ekologiniu (oro, vandens, 

dirvožemio tarša; triukšmas; reljefo, hidrologinio režimo, buveinių pokyčiai, gyvūnų žūtis), vizualiniu 

(estetiniu), kraštotvarkiniu aspektu. 

PAV Ataskaitoje detaliai išnagrinėtas kraštovaizdis ir galimas vizualinis, struktūrinis, estetinis 

pokyčiai, nagrinėjamos kraštovaizdžio schemos. Kraštovaizdžio vertinimas atliekamas vadovaujantis: 

• Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, patvirtintu LR aplinkos ministro įsakymu 2015 

m. spalio 2 d. Nr. D1-703 ir jame patvirtintais žemėlapiais. 

• 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. 

• Vertinant kraštovaizdį, kad nepažeisti kraštovaizdžio stabilumo, projektas bus 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. 2013 [31]. 

• Bendraisiais planais (Marijampolės apskrities bendruoju planu, Marijampolės savivaldybės 

bendruoju planu, Kalvarijos savivaldybės bendruoju planu) 

• Bridge Aesthetics. Design guideline to improve the appearance of bridges in NSW. Centre for 

urban Design. Transport roads and maritime services  Australia: July 2012 

• Design Manual for Roads and Bridges (DMRB)5: 

• The Highways Agency. Design Manual For Roads And Bridges. UK, 2001. 

• ir kt.  

 

Atlikti natūriniai vietovės kraštovaizdžio tyrimai. Fotofiksacijos ViaBaltica kelyje atliktos 2020-09-

16; 2020-09-17, 2020-01-06. 

Kraštovaizdžio apsaugą reglamentuojantis teisės aktai ir reglamentai pateikti lentelėje. 

 

 

 

5 Volume 1, Section 3, Part 11, Volume 10, Section 0, Volume 10, Section 0, Part 2, Volume 10, Section 0, Part 

3, Volume 10, Section 0, Part 4 , Volume 10, Section 1, Part 4, Volume 10, Section 4, Part 1. 
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12 Lentelė. Teisės aktai 

Teisės aktas  Reglamentai 

Lietuvos Respublikos 

saugomų teritorijų 

įstatymas (Suvestinė 

redakcija nuo 2020-01-01 

iki 2021-04-30) 

Kraštovaizdis – žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų, pažemio oro, 

paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir 

(ar) antropogeninių komponentų (archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, 

žemės naudmenų bei informacinio lauko), susijusių medžiaginiais, energetiniais ir 

informaciniais ryšiais, teritorinis junginys. 

Gamtinis karkasas – vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, 

užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų 

teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų 

migraciją tarp jų. 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

GAMTINIS KARKASAS 

  

22 straipsnis. Gamtinio karkaso sudėtis ir nustatymas 

1. Gamtinis karkasas jungia įvairias teritorijas: rezervatus, draustinius, valstybinius 

parkus, atkuriamuosius ir genetinius sklypus, ekologinės apsaugos zonas, taip pat miškų 

ūkio, gamtines rekreacines ir ekologiškai svarbias agrarines teritorijas. 

2. Gamtinį karkasą sudaro: 

1) geoekologinės takoskyros; 

2) geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys; 

3) migraciniai koridoriai. 

Gamtinio karkaso 

nuostatai 2007 m. vasario 

14 d. Nr. D1-96 (Suvestinė 

redakcija nuo 2017-10-28), 

reglamentuojančiais veiklą 

šiose vertingose 

kraštovaizdžio aspektu 

teritorijose. 

III. GAMTINIO KARKASO TERITORIJŲ APSAUGOS, NAUDOJIMO IR 

TVARKYMO REIKALAVIMA 

9. Europinės, nacionalinės, regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijose 

esančių valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi būti 

numatytas ne miško žemėje esančių kelių ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų 

juostomis. 

Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jį kertančius kelius, eismo 

saugumui užtikrinti galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių 

įveisimas, derinant ekologinius ir eismo saugumo reikalavimus. 

 

Esama situacija. 

Gamtinis karkasas. Gamtinis karkasas sujungia visas gamtinio pobūdžio saugomas teritorijas ir kitas 

ekologiškai svarbias bei pakankamai natūralias teritorijas, garantuojančias bendrąjį kraštovaizdžio stabilumą, į 

bendrą kraštotvarkos ekologinio kompensavimo zonų sistemą. Gamtinio karkaso teritorijose saugomas arba 

palaikomas mažiausiai pakeistas gamtinis kraštovaizdžio kompleksų pobūdis, ribojama techninės infrastruktūros 

plėtra.  

A5 kelias abiejose savivaldybėse esamais tiltais, pralaidomis kerta keturias gamtinio karkaso 

teritorijas ties upelio Laikštė, ties upelio Sūduonia ir dviejose vietose ties upės Šešupė slėniais (ties ~57,5 

km, 59 – 60 km, ~ 76-76,4 km ir ties ~ 83-84 km). Visos jos yra migracijos koridoriai, kuriuos pagal Saugomų 

teritorijų įstatyme pateiktą apibrėžimą sudaro – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos teritorijos, kuriomis 

vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių 

migracija. Šie migracijos koridoriai yra vietinės ir regioninės svarbos.  

Tai silpno geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijos – teritorijų planavimo dokumentais 

nustatytos vidutiniškai miškingos (40–60 %), intensyviai žemės ūkio gamybai naudojamo kaimiškojo 

kraštovaizdžio, nekompaktiškai užstatytų, padriko ar vienkieminio tipo kaimų teritorijos, nusausintos pelkės, 

sukultūrintos pievos, ganyklos, eksploatuojamų durpynų teritorijos ar jų dalys, tik patenkinamai atliekančios 

ekologinio kompensavimo funkcijas. 

Šioms teritorijoms nustatytos kraštovaizdžio formavimo kryptys – grąžinami ir gausinami 

kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

72 

Vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-96 (Suvestinė redakcija nuo 

2017-10-28), reglamentuojančiais veiklą šiose vertingose kraštovaizdžio aspektu teritorijose, III skyriaus 9 

punkto reikalavimais yra būtinas kelio apželdinimas, kadangi kelias rekonstruojamas regioninės svarbos 

gamtinio karkaso teritorijose – migracijos koridoriuose (<...Europinės, nacionalinės, regioninės reikšmės 

gamtinio karkaso teritorijose esančių valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektuose 

turi būti numatytas ne miško žemėje esančių kelių ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų juostomis..>. Šios 

vietos bus įtrauktos į Techniniame darbo projekte numatomą parengti Apželdinimo planą. 

Gamtinio karkaso teritorijos pateiktos Marijampolės apskrities bendrajame plane, Marijampolės ir 

Kalvarijos savivaldybių bendruosiuose planuose (žr. paveiksluose žemiau). 

 

33 pav. Gamtinis karkasas pagal Marijampolės apskrities bendrąjį planą 
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34 pav. Gamtinis karkasas pagal Marijampolės savivaldybės bendrąjį planą: gamtinio karkaso teritorijos driekiasi 

Šešupės ir Laikštės upelių slėniais 

 

35 pav. Gamtinis karkasas pagal Kalvarijos savivaldybės bendrąjį planą: gamtinio karkaso teritorijos driekiasi 

Šešupės slėniu 
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36 pav. A5 kelią kertančios gamtinio karkaso teritorijos 

 

Rekreacija. Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano reglamentavimo kryptis – 

nagrinėjamas Via Baltica kelias patenka į intensyvaus bioprodukcinio naudojimo reglamentų formavimo zoną. 

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 
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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 dviejose vietose (tiltas ties Marijampole, ir tiltas ties Kalvarija) kerta Šešupės upę, kuria vyksta 

regioninės svarbos vandens turizmas, upė priskiriama „regioninės svarbos vandens turizmo trasai“ baidarėmis, 

kanojomis arba valtimis. 

Reljefas. Rekonstruojamas kelio ruožas yra Vidurio Lietuvos žemumos ir Baltijos aukštumos  

rajonuose. Nors kelias kerta pietvakarinį šalies pakraštį, kur susieina skirtingais reljefo bruožais pasižymintys 

geomorfologiniai rajonai (lygumų, plynaukščių ir kalvotųjų aukštumų), apylinkių reljefas silpnai banguotas, 

daugiausia vyrauja lygumos. Paviršiaus sandaros požiūriu vyrauja paskutiniojo ledynmečio metu suformuotas 

jaunas glacialinis reljefas, kuriam būdingi ryškūs santykinių aukščių, morfometriniai ir morfogenetiniai 

skirtumai. 

Pagal Lietuvos Respublikos fizinį geografinį rajonavimą kelias patenka į dviejų geomorfologinių sričių 

ir kelių geomorfologinių rajonų ribas: Pabaltijo žemumų srities - Nemuno žemupio lygumos (CXII) rajono ir 

Paskutiniojo apledėjimo pakraštinių moreninių aukštumų srities – Pietų Lietuvos aukštumos (DXVI) rajono 

Sūduvos aukštumos parajonį.  

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. 

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. 

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. 

Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano kraštovaizdžio tvarkymo zonas, bendrasis gamtinis 

kraštovaizdžio pobūdis teritorijoje, kurioje numatoma kelio rekonstrukcija, priskiriamas a6‘L tipui,  tai rodo, 

kad būdingas molingų lygumų intensyvaus pobūdžio sukultūrintas agrarinis kraštovaizdis. 37 pav. 

 Atsižvelgiant į pobūdį teritorija turtinga žemės ūkio naudmenomis, daug žemės ūkio sklypų, vyksta 

intensyvi žemdirbystė, todėl aplinkoje mažai miškingų teritorijų. 
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37 pav. Gamtinis pobūdis pagal „Kraštovaizdžio tvarkymo zonų brėžinį1:200000“, ištrauka iš Nacionalinio 

kraštovaizdžio tvarkymo plano 1 priedo.  

 

Kraštovaizdžio vizualinė raiška. Vyrauja gerai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis – ariami laukai, 

pievos. Vadovaujantis “Lietuvos kraštovaizdžio įvairovės studija“, prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas, Vilniaus 

universiteto Gamtos mokslų fakulteto, Geografijos ir kraštotvarkos katedra, 2006 m., kurios pagrindu parengtas 

ir 2015-10-02 patvirtintas “Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas“  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. 

Vizualiniu aspektu kelio aplinka nėra vertinga panoramomis ar kitais išraiškingais vaizdais. Vyrauja 

aiškios linijos: laukai, keliai, agrarinis kraštovaizdis ypač pastebimas ir pakankamai monotiniškas. 

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

77 

 

 

38 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros ir jos tipų identifikavimo studijos. 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. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

78 

 

 

 

39 pav. 3 priedas „Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas M 1:400 000“ pagal Nacionalinį kraštovaizdžio 

tvarkymo planą, parengtą pagal  Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros brėžinį.  

 

Ruože, kur kelias kerta Marijampolės rajoną, bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis pagal 

fiziomorfotopų žemėlapį priskiriamas arealui L‘s/jd/5>. Tai rodo, kad būdingas molingų lygumų kraštovaizdis, 

papildančios fiziogeninio pamato ypatybės yra slėniuotumas, vyraujantys medynai - juodalksniai, o 

sukultūrinimo pobūdis – agrarinis mažai urbanizuotas kraštovaizdis. Čia patenka ir Marijampolės miestas 40 

pav. 

Vietose kur kelias kerta Kalvarijos rajoną pagal fiziomorfotopų žemėlapį nagrinėjamos vietovės 

bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis priskiriamas keliems arealams: arealui B‘-s/p-jd/5> (tai rodo, kad 

būdingas molingų banguotų plynaukščių kraštovaizdis, papildančios fiziogeninio pamato ypatybės yra 
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slėniuotumas ir pelkėtumas, vyraujantys medynai - juodalksniai, o sukultūrinimo pobūdis – agrarinis mažai 

urbanizuotas kraštovaizdis) ir arealui S‘-p/p-jd/5> (tai rodo, kad būdingas senslėnių kraštovaizdis, papildančios 

fiziogeninio pamato ypatybės yra pelkėtumas, vyraujantys medynai - juodalksniai, o sukultūrinimo pobūdis – 

agrarinis mažai urbanizuotas kraštovaizdis). 

 

 

 

 

 

40 pav. Fizomorfotopai L‘s/jd/5>, B‘-s/p-jd/5>, S‘-p/p-jd/5>.  Bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis - 

būdingas molingų lygumų, molingų banguotų plynaukščių ir senslėnių kraštovaizdis, vyraujantys medynai - 

juodalksnynai, o sukultūrinimo pobūdis – agrarinis mažai urbanizuotas kraštovaizdis, Lietuvos kraštovaizdžio 

fiziomorfotopai, Aplinkos ministerija 2020 m. 

 

Nagrinėjamos kelio aplinkoje vyraujantis plotinės technogenizacijos tipas – kaimų agrarinė aplinka, 

kurie išsidėstę retos infrastruktūros (tinklo tankumas km/km2 – 1,001-1,500) plotuose, urbanistinės struktūros 

tipas – išbarstytasis. Visi šie išvardinti rodikliai būdingi būtent agrarinėms kaimiškosioms teritorijoms, bet ne 

ištisiniam urbanizuotam užstatymui. Tik prie Kalvarijos rajone kelias patenka į vidutiniškos bei stambios 

urbanizacijos agrarinį technogenizacijos tipą. Marijampolės miestas, kuris priskiriamas pramoninio gyvenamojo 

užstatymo tipui, ribojasi su rekonstruojami keliu pačioje rekonstruojamo ruožo pradžioje 41 pav. 
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41 pav. Plotinės technogenizacijos tipas – daugiausia kaimai, tik prie Kalvarijos vidutiniškos bei stambios 

urbanizacijos agrarinė; vyraujantis infrastruktūros tinklo tankumas km/km2 – 1,001-1,500; technomorfotopo 

urbanistinės struktūros tipas – išbarstytasis, Lietuvos kraštovaizdžio technomorfotopai, Aplinkos ministerija 2020 m. 

 

Teritorija nepriskiriama tausojančioms ar konservacinėms zonoms. Vadovaujantis Nacionalinio 

kraštovaizdžio tvarkymo plano „Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo krypčių brėžiniu (M 1:400 000)“, yra 

formuojama 5 strategija, kurioje taikomi intensyvaus bioprodukcinio naudojamo reglamentai. Tik ties 
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Marijampole besidriekiančiu Šešupės slėniu patenka į rekreacinio naudojimo ir funkcinės konversijos 

reglamentų zoną (3b), šioje vietoje kelias kerta ir kirs prie esamo įrengiamu nauju tiltu Šešupės slėnį, todėl 

reglamentų nepažeis, slėnio struktūra  bus išsaugota. Ties Kalvarija kelias patenka į tausojančio bioprodukcinio 

naudojimo ir konservacijos reglamentų zoną, patenkančią į Kalvarijos biosferos poligoną (4a), ten yra 

rekonstruojamo kelio ruožo pabaiga 42 pav. 

 

 

 

 

42 pav. Kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo krypčių brėžinys pagal Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo 

planą, kelias daugiausia patenka į teritoriją, kur taikomi intensyvaus bioprodukcinio naudojamo reglamentai 

 

Planuojama veikla nepažeidžia Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatų, Lietuvos kraštovaizdžio 

politikos krypčių aprašo reikalavimų, Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano reglamentų ir kitų 

kraštovaizdį reglamentuojančių aspektų. 
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43 pav. Būdingas kraštovaizdis 
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Poveikio vertinimas. 

Kelio kraštovaizdis  – žmogaus suvokiama kelio erdvė. Siaurąja prasme – į ją įeina kelio juosta, jos 

priklausiniai (horizontalus ir vertikalus žymėjimas, atitvarai, kelkraštis, grioviai, sankasos/iškasos šlaitai, 

želdiniai ir kt.), plačiąja prasme – kelio apsaugos zona ir visa teritorija, kuri daro įtaką ekologiniu (oro, vandens, 

dirvožemio tarša; triukšmas; reljefo, hidrologinio režimo, buveinių pokyčiai, gyvūnų žūtis), vizualiniu 

(estetiniu), kraštotvarkiniu aspektu. 

Remiantis leidinyje „Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams“, 

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, O. Samuchovienė, A. Braga, G. Godienė ir kt., Kaunas: Lututė, 

2013,) Lietuvoje kraštovaizdis yra skirstomas į miestiškąjį (antropogeninį, urbanizuotą), priemiestinį (mišrus), 

kaimišką (antropogenizuotas agrarinis) ir gamtinį.  

 

44 pav. pav. Metodinė ištrauka iš „Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams“ [31]. 
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45 pav. Kraštovaizdžio tipų detalizavimas, nagrinėjant jas ir kaip poveikio zonas 

 

A5 kelią supantis kraštovaizdis išskirtas pagal kraštovaizdžio tipus, apibūdinimą ir sukultūrinimo 

pobūdį ir pagrindinių žemės naudmenų santykį. Pagal šiuos pamatinius aspektus, vertinamas galimas poveikis 

ir rekomenduojamos priemonės. 
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I ruožas: 

 ~56,83-58 km. Priemiestinis kraštovaizdis, apimantis Puskelnius ir jo apylinkes. Marijampolės 

šiaurinės prieigos. Ši kelio dalis jungia individualių Rudiškių ir Pietarių bei Puskelnių kaimus, ruože intensyvus 

eismas, gyventojai dirba, mokosi pačioje Marijampolėje, kuri yra visai greta šių kaimų ir patekimas į 

Marijampolę yra būtent per šį ruožą.  

~58-59 km. Kaimiškasis kraštovaizdis, apimantis Marijampolės miesto šiaurines prieigas. Šioje kelio 

atkarpoje yra esminis kaimišką ir su juo besiribojantį miestiškąjį kraštovaizdį jungiantis technogeninis elementas 

- dviejų lygių sankryža, kurioje išsiskirsto autotransporto srautas, važiuojantis į Marijampolę ir autotransporto 

srautas, nukreipiantis link Lenkijos. 

 

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

Marijampolės prieigose rekonstruojant esamą sankryžą, dalis esamų kelių bus naikinama, teritorija 

apželdinama žole. Siekiant sukurti kuo natūralesnį rekultivuotą įspūdį būtina ne tik išsaugoti esamus želdinius, 

bet rekomenduojama papildomai apželdinti medžiais/krūmais dviejų lygių sankryžose numatomus žaliuosius 

plotus, pagyvinti želdiniais žiedines sankryžas (47 pav.).  

Pagrindiniai Marijampolės prieigų sprendiniai pateikti 48 pav. AB„Panevėžio keliai“ parengtame 3 D 

vaizdo iškarpoje matyti viadukas, sankasos, akustinės sienutės. Techniniame projekte bus numatyta, kad visi šie 

elementai būtų panašių nekontrastuojančių spalvų, ir kad būtų išlaikyti kiti PAV ataskaitoje nurodyti 

reikalavimai apipavidalinimui. 

 

47 pav. Rekomenduojamas apželdinimas 
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48 pav. Ištrauka iš AB “Panevėžio keliai” 3D vaizdo 

 

~59-60 km. Miestiškasis ir priemiestinis kraštovaizdis persipina, abu tipai apima Marijampolės miestą, 

šioje vietoje kelias ribojasi su užstatyta Marijampolės miesto dalimi, kurioje gausu komercinių objektų 

(parduotuvių, įmonių) – išsidėsčiusių pagal pagrindinę Marijampolės miesto Kauno gatvę. Kadangi šalia 

Marijampolės miesto nutiestas A5 yra šiaurės vakarinis aplinkkelis, pačiame kelyje urbanizuotas kraštovaizdis 

pastebimas tik iš šono, nes tam ir buvo skirtas – nukreipti transportą nuo pačio miesto. 

Čia yra A5 vieno lygio sankirta su Gėlyno gatve, o po kelio rekonstrukcijos čia numatoma dviejų 

lygių sankirta, taip pagerinant eismo saugumą, kad tiesiogiai į A5 kelią nebūtų važiuojama. Patekti į A5 bus 

galima per jungiamuosius kelius, leidžiantis po pagrindiniu keliu. Patekimui  nuo Gėlyno gatvės į kitoje kelio \ 

esančią UAB „Sūduvos vandenys” nuotekų valyklą  A5 kelias pakeliamas apie 2 metrus nuo esamo lygio, o 

Gėlyno g. įgilinama. Papildomų priemonių kraštovaizdžio aspektu nereikia, vizualiniu aspektu pokyčiai 

esamame reljefe bus mažai matomi, tačiau Gėlyno gatvės aplinka dėl įgilinimo nereikšmingai  vizualiai pasikeis 

ir tai matoma pateiktame 3D iškarpoje. 

 

  

2D vaizdas 3D vaizdas, AB “Panevėžio keliai” 

49 pav. Rekomenduojamas apželdinimas sankirtoje su Gėlyno gatve 

 
 

50 pav. A5 kelias virš Gėlyno gatvės 
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Šešupės slėnis šiuo metu kertamas esamu tiltu, kuris bus rekonstruojamas, pritaikant prie 4 eismo 

juostų kelio. Rekonstrukcijos metu rekomenduojama išlaikyti tilto charakteristiką ir statant naujas tilto atramas, 

jas montuoti sausumoje, kaip yra ir šiuo metu.  Pateiktoje 3D iškarpoje matyti dėl aiškumo skirtingomis 

spalvomis pavaizduoti elementai, tačiau tokių spalvų realybėje nebus, spalvos bus derinamos tarpusavyje. 

 

  

Nuotrauka 3D vaizdas, AB “Panevėžio keliai” 

51 pav. Šešupė ir virš jos esantis tiltas, kuris bus rekonstruotas, išplatinant iki 4 eismo juostų, 2020-09-16. Tuo 

tikslu greta numatomas naujas tiltas, kurio pakraščiai bus palikti sausi, kad užtikrintų saugią gyvūnų migraciją 

 

~60-62 km. Kaimiškasis kraštovaizdis persipina su priemiestiniu kraštovaizdžiu, apimančiu Katiliškių 

kaimą, dalį Mokolų kaimo ribų. Šiame ruože monotoniškumą išsklaidys numatomos dvi dviejų lygių sankryžos 

virš Sodų gatvės ir kelio Nr. 2607 Mokolai – Šunskai – Tursučiai, vedančio į Katiliškių k. Žemiau esančiame 

paveiksle pateikta 3D ištrauka, kurioje matyti formuojama sankasa, triukšmo užtvaros, formuojami keliai ir kt. 

Techniniame projekte ryškios spalvos nebus naudojamos, detalės bus suderintos tarpusavyje, planuojama, kad 

vyraus pilki šiltesni atspalviai. 

~60-72,50 km. Vyrauja išskirtinai kaimiškasis kraštovaizdis su intensyviai žemės ūkiui dirbamais 

laukais, apimančiais ir Ožkasvilių, Trapučių, dalį Mokolų, Vidgirių, Skardupių kaimų apylinkes. 

 

 
 

52 pav. Rekomenduojamas apželdinimas dviejų lygių sankryža per A5 virš Sodų gatvės ir dviejų lygių sankryža per 

A5 virš Nr. 2607 Mokolai – Šunskai – Tursučiai (paveikslas kairėje) ir ties gyvenama teritorija ~61,2 kelio km 

 

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

transportui, tačiau ir lengviesiems automobiliams, kurioje numatoma įrengti tualetą, dušus, priežiūros patalpas, 

atskirti stovėjimo zonas. Aikštelė rengiama kairėje rekonstruojamo kelio A5 pusėje ties 64 km. Aikštelė 
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projektuojama strategiškai patrauklioje vietoje, į kurią patekimas per skirtingų lygių sankryžą vienodai 

užtikrinamas tiek iš rekonstruojamo kelio A5, tiek ir iš kelio A7. Projektuojamos aikštelės plotas – apie 10,5 ha. 

Planuojamo užstatymo plotas ~150 m2 (užstatoma sanitarinės paskirties pastatais). Planuojamų kietų 

dangų plotas ~6,5 ha, planuojama asfalto, trinkelių danga. Planuojamos aikštelės brėžinys ir aiškinamasis raštas 

pridedami 12 priede. 

Aikštelėje susidarys buitinės atliekos, kurios bus surenkamos į atliekų konteinerius, išvežamos ir 

sutvarkomos pagal reikalavimus. 

Sanitariniam mazgui vandenį planuojama tiekti iš projektuojamo vietinio gręžinio, nes aplink 

centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų nėra. 

Buitinės nuotekos iš sanitarinių mazgų planuojamos surinkti į biologinius valymo įrenginius, išvalyti 

iki reikiamo lygio ir išleisti į aikštelėje projektuojamus lietaus nuotekų tinklus. Aikštelėje projektuojami lietaus 

nuotekų tinklai. Vandenį, prieš tai jį naftos gaudyklėse išvalius iki reikiamo lygio, planuojama išleisti į 

melioracijos griovius. Iš naftos gaudyklių susidariusios atliekos bus perduodamos sertifikuotiems atliekų 

tvarkytojams pagal sudarytą sutartį. Tokių atliekų tvarkymą organizuos AB „Kelių priežiūra“, kuri taip pat 

organizuos ir buitinių nuotekų ir atliekų tvarkymą. 

Tiksli informacija apie kietąsias dangas, užstatymo plotą, nuotekų kiekiai, valymo įrenginio 

specifikacija ir kiti būtini projekto įgyvendinimui reikalinga faktinė kiekybinė ir kokybinė informacija bus 

nurodyta techniniame darbo projekte, kuris šiuo metu rengiamas (rengėjas AB „Panevėžio keliai“). 

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

Įgyvendinus kelio plėtros projektą, ji taps nauja urbanizuota teritorija kaimiškoje aplinkoje, kurią sudarys asfalto 

danga ir statiniai (tvora, tualetas, takai, pavėsinė), o vizualiai jos pastebimumą aplinkoje formuos sunkiojo 

transporto priemonių gausa. Visgi aikštelė kraštovaizdžio aspektu kontrastuos su aplinka, kadangi tai yra 

kompleksinė kelio dalis, be to, aikštelė netaps plynu lauku, o bus integruota į želdinių apsuptį. 

Vadovaujantis „Kraštovaizdžio formavimo gairėmis keliams ir geležinkeliams“, pageidautina 

neformuoti aikštelės kaip didelės atviros teritorijos. Pageidautina atskirti pėsčiųjų ir transporto srautus. Prie 

pėsčiųjų takų ar poilsio zonų tikslinga sodinti tik pavienius medžius arba krūmus, kad neapriboti aikštelės 

apžvelgiamumo. Pageidautina kad būtų išlaikomas vienas statinių stilius visame kelyje arba atskirame ruože, 

kad stilius reprezentuotų kelią ar tą regioną, suteiktų lankytojams istorinių, kultūrinių ir kitų žinių, informacijos. 

Aikštelių apželdinimui tikslinga naudoti pušis, egles, akacijas, klevus. Tualetai, dušai dėl saugumo, neturi 

būti statomi tankiuose želdiniuose arba prie jų, po didelių medžių šakomis, kad išliktų jų vidaus patalpų natūralus 

apšvietimas. 

Atsižvelgiant į šiuos aspektus, numatomi tokie sunkiojo transporto stovėjimo aikštelės projektiniai 

sprendiniai: 

• Aikštelė suskirstyta į dvi zonas – didžioji dalis teritorijos, kaip numatyta Specialiajame plane, 

skirta krovininių automobilių parkavimui, mažesnioji – lengvųjų automobilių bei autobusų 

parkavimui. 

• Patekimas į Aikštelę (kaip numatyta Specialiajame plane) planuojamas iš žiedinės sankryžos, 

rengiamos skirtingų lygių sankryžos ribose. 

• Aikštelės aukščių planas parengtas taip, kad tiek skersine tiek išilgine aikštelės kryptimi asfalto 

dangos nuolydis būtų ne mažesnis kaip 0,5 %. 

• Krovininių automobilių parkavimo vietos suprojektuotos parkuoti 18,75 m ilgio sunkvežimius.  
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• Planuojama aptverti sunkiojo transporto aikštelę. Vietose, kur derinama su triukšmo užtvara – 

apsaugą nuo šviesų spręsti integruotai, bet nemažinant permatomumo. Esant poreikiui bus 

suprojektuota apsauga nuo automobilių žibintų šviesos. 

• Lengvųjų automobilių kartu su autobusų parkavimo zona atskirta nuo krovininių automobilių 

parkavimo zonos – suplanuoti atskiri įvažiavimai ir išvažiavimai.  

• Tarp lengvųjų automobilių ir sunkvežimių parkavimo aikštelių formuojama poilsio zona, 

kurioje planuojama pastatyti ar įrengti: 

1) Tualetus, dušus, priežiūros patalpą su vandentiekiu, kanalizacija, vėdinimo 

sistema apšildymu ir apšvietimu. Techniniame darbo projekte, gavus 

prisijungimo sąlygas, bus sprendžiama ar jungtis prie centralizuotų tinklų ar 

numatomi buitinių nuotekų valymo įrenginiai. 

2) Paviršinėms lietaus nuotekoms nuo transporto aikštelės numatomas valymo 

įrenginys (naftos gaudyklė).  

3) Poilsio įrangą – keletą stalų su suolais. 

4) Šiukšliadėžes ir atliekų konteinerius. 

5) Priedangą nuo nepalankių meteorologinių sąlygų - pavėsinę. 

6) Kelioninės informacijos stendus: informacinį stendą su duomenimis apie kelią, 

informacinį stendą su duomenimis apie regioną (šalį), informacinį stendą su 

duomenimis apie savivaldybės teritoriją (regioną), kuriuos būtina darniai 

suderinti su visais kelio elementais, išlaikyti vientisą stilių, spalviškumą. 

 

  

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

sunkiojo transporto ir automobilių stovėjimo aikštelė, fotografuota 2020-09-16  
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54 pav. Planuojamos stovėjimo aikštelės vieta.  Rekomenduojamas apželdinimas  ties sunkiojo transporto aikštele 

64 km 

 

Žemiau esančiuose paveiksluose pateiktose 3D ištraukose pateikiama ~64 km sankryžos kelio struktūra 

formuojamos sankasos, viaduko tipas ir kiti pagrindiniai kelio elementai. Techniniame projekte ryškios spalvos 

nebus naudojamos, jos visos bus suderintos tarpusavyje, planuojama, kad vyraus pilki šiltesni atspalviai. 

  

55 pav. Sankryžos ties 64 km 3D vaizdas ( AB “Panevėžio keliai”) 

 

II ruožas 

 72,50-79,00 km. Vyrauja išskirtinai kaimiškasis kraštovaizdis su intensyviai žemės ūkiui dirbamais 

laukais, apimančiais ir Valavičių, Trakiškių kaimų apylinkes. 
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56 pav. Tipinis agrarinis/kaimiškasis kelio kraštovaizdis, fotografuota 2020-09-17 

  

2D vaizdas 3D vaizdas, AB “Panevėžio keliai” 

57 pav. Rekomenduojamas apželdinimas (ties gyvenama teritorija 67-68 km) 

 

 

  

2D vaizdas 3D vaizdas, AB “Panevėžio keliai” 

58 pav. Rekomenduojamas apželdinimas (ties 70-72 km) 

 

III ruožas.  Atkarpoje ~72,50-82 km vyrauja išskirtinai kaimiškasis kraštovaizdis su intensyviai žemės 

ūkiui dirbamais laukais. Ties 75 km kraštovaizdį paįvairina Pasūduonės tvenkinys, kuris važiuojant keliu menkai 

matosi, tačiau čia gausu biologinės įvairovės, kuri plačiau aprašyta biologinės įvairovės dalyje. 
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Paukščių apsaugai nuo patekimo į kelią numatoma apie 340 m ilgio ir 4 m aukščio tvora arba >3 m 

aukščio tankių želdinių užtvara, kuri nukreips paukščių skridimo trajektoriją. Plačiau detalizuota biologinės 

įvairovės skyriuje. Kraštovaizdžio aspektu palankesnė yra želdinių užtvara kaip natūralaus integravimo į aplinką 

aplinkosauginė priemonė. 

Taip pat 77 km numatomas žaliasis tiltas, kuris kraštovaizdžio aspektu bus itin vertinga kelio 

kraštovaizdžio ir kaimiško kraštovaizdžio jungtis, išsaugosianti gyvūnų migraciją,  formuojanti žaliąją jungtį  ir 

mažinanti sąskaidą tarp keliu atskirtų teritorijų. Tilto plotis vadovaujantis parengtu specialiuoju planu ir atliktu 

strateginiu pasekmių aplinkai vertinimu – 35 metrai. 

 

59 pav. Pasūduonės tvenkinys, fotografuota 2020-09-17. Paukščių apsaugai nuo patekimo į kelią numatoma apie 

340 m ilgio ir 5 aukščio tvora, kaip buvo numatyta Specialiajame plane ir jam atliktame strateginio pasekmių aplinkai 

vertinimo dokumente (pagal atliktus specialistų biologinės įvairovės tyrimus) 
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60 pav. A5 Sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2620 Gulbiniškiai – Valavičiai kraštovaizdis 2020-09-17. Kraštovaizdis 

esminiai nesikeis, liks agrarinis, tačiau vizualiai ir struktūriškai išplatės kelio erdvė. A5 Sankryžos su rajoniniu keliu 

Nr. 2620 Gulbiniškiai – Valavičiai 3D vaizdas, AB “Panevėžio keliai”, ties Pasūduonės tvenkiniu 

 

AB “Panevėžio keliai” parengtoje žaliojo tilto 3D ištraukoje (pateiktas 62 pav.) matyti esminė tilto 

struktūra, tačiau detalės bus patikslinamos techniniame projekte, pavyzdžiui aklina tvora gyvūnų apsaugai nuo 

eismo triukšmo, nuo šviesų akinimo, nuo pačių gyvūnų iššokimo į kelią. Šlaituose aklina tvora bus ilgesnė, kaip 

nurodyta geros praktikos pavyzdyje (82 pav.). Taip pat aklina tvora bus prijungta prie tinklo tvoros, kuria bus 

aptvertas visas A5 magistralinis kelias. 

Numatoma formuoti vientisą vaizdą, pralaidų galai ne tik prie žaliojo tilto, bet ir kitose vietose turės 

būti nupjaunami, kad būtų išlaikyta tinkamo komponavimo kraštovaizdyje reikalavimai, kaip nurodyta 74 pav. 

pavyzdyje ir vengti klaidų kaip nurodyta 75 pav. blogos praktikos pavyzdyje. 

Žaliojo tilto pjūvis pateiktas ataskaitoje žemiau (80 pav.). 

 

61 pav. Kraštovaizdis ruože, kuriame planuojamas - žaliasis tiltas stambiesiems gyvūnams, fotografuota 2020-09-

17. Žaliasis tiltas planuojamas apie 35 m pločio vadovaujantis parengtu specialiuoju planu ir atliktu strateginiu 

pasekmių aplinkai vertinimu.  
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62 pav. Žaliojo tilto 3D vaizdas, AB “Panevėžio keliai”. Jame esanti aklina tvora bus ilgesnė, nei matoma paveiksle 

ir aklina tvora bus prijungta prie aptvėrimo, kad formuoti vientisą vaizą, pralaidų galai nupjaunami.  

 

~82-83 km persipina kelių kraštovaizdžių tipai: kaimiškasis kraštovaizdis abiejose kelio pusėse 

apimantis dirbamus laukus ir Kušliškių kaimą, kairėje kelio pusėje už Kušlių esantis gamtinis kraštovaizdis, kurį 

formuoja miškas ir dešinėje kelio pusėje matomas miestiškasis Kalvarijos miestelio kraštovaizdis. 

~83-85 km. Vyrauja išskirtinai kaimiškasis kraštovaizdis su intensyviai žemės ūkiui dirbamais laukais, 

todėl tam, kad paįvairinti visą 2 ir 3 ruožus būtinas apželdinimas monotoniškose vietose, prie gyvenamųjų 

teritorijų ir prie vandens telkinių, kurie priartėja arba kuriuos kerta kelias. 

 
  

63 pav. Rekomenduojamas apželdinimas (kitose magistralinio kelio vietose). Apželdinimas būtų teigiamas ir 

daugiau vietų nei siūloma PAV ataskaitoje, tačiau turi būti detalizuojama parengtoje projekto apželdinimo dalyje 

 

Formuojant naujus statinius (akustines sienutes) būtinas skaidrių elementų panaudojimas ruožo 

pradžioje ties Marijampolės prieigomis ir 2-3 ruožo kaimiškosiose teritorijose, kuriose priartėja prie gyvenamųjų 
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namų, kad neuždengti gyvenamiesiems namams šviesos ir tuo pačiu keliautojams atverti šiam regionui būdingo 

kaimiško kraštovaizdžio fragmentus. 

 

64 pav. Marijampolės prieigose ir kitose vietose, kur triukšmo užtvaros priartėja prie gyvenamųjų namų, būtinas 

skaidrių elementų panaudojimas, kuris bus detaliau apspręstas techniniame projekte. 3D vaizde matomos 

neskaidrios/nepermatomos triukšmo užtvaros. 

 

Kraštovaizdžio vertinimo išvados: 

Planuojama kelio plėtra pakeis esamą monotonišką kelio kraštovaizdį į modernaus kelio kraštovaizdį, 

tačiau kelio plėtros poveikis reljefui, vandens telkiniams, želdiniams, statiniams, teritorijos apsaugos statusui, 

spalviškumui, tekstūrai,  linijoms, formoms ir žinoma – masteliui nebus reikšminis, kadangi numatomas sankasų 

ir iškasų šlaitų maskavimas želdiniais, kelio apželdinimas išsaugojant kelio linijinę struktūrą, numatomas 

spalvinis viso kelio statinių suderinamumas, rekomenduojami naudoti pilki šiltesni atspalviai, vengti labai 

tamsių, beveik juodų atspalvių. Pateikta 67 pav. 

Kelias nepatenka į regioninių ar nacionalinių parkų teritorijas, nepatenka į Kraštovaizdžio studijoje 

išskirtas ypač raiškų  ar labai vertingą estetinių išteklių kraštovaizdį. 

Kaimiškasis kraštovaizdis visame kelio ruože (I-II-III ruožai) esminiai nesikeis, liks agrarinis, 

tačiau vizualiai ir struktūriškai išplatės kelio erdvė dėl numatomų 4 magistralinio kelio eismo juostų, dėl 

formuojamų jungiamųjų kelių, dėl numatomų akustinių sienučių nuo triukšmo, dėl planuojamų dviejų lygių 

sankirtų, žaliojo tilto. 

Priemiestinis ir miestiškasis kraštovaizdis keisis labiau nei kaimiškasis, kadangi šiuose 

kraštovaizdžio tipuose numatoma daugiau struktūrinių ir vizualinių pokyčių dėl sienučių įrengimo, žiedinių 

sankryžų, apšvietimo, tačiau moderni kelio aplinka kaip tik papildys šio kraštovaizdžio tipus, o esamas šiuo metu 

gana skurdus Marijampolės prieigų kelio kraštovaizdis taps įvairesnis, įdomesnis ir labiau atpažįstamas kaip 

europinio tinklo kelio dalis. 

Gamtiniam karkasui neigiamas poveikis taip pat nenumatomas, kadangi migracijos koridoriai 

išlaikomi, jie neuždaromi, nepertraukiami, per juos numatyti tiltai arba pralaidos, panašaus tipo kaip yra ir dabar, 

kadangi A5 kelias abiejose savivaldybėse kerta keturias gamtinio karkaso teritorijas ties upelio Laikštė, ties 

upelio Sūduonia ir dviejose vietose ties upės Šešupė slėniais (ties ~57,5 km, 59 – 60 km, ~ 76-76,4 km ir ties ~ 

83-84 km). Taip pat vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais 2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-96 (Suvestinė 

redakcija nuo 2017-10-28), reglamentuojančiais veiklą šiose vertingose kraštovaizdžio aspektu teritorijose, III 
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skyriaus 9 punkto reikalavimais yra būtinas kelio apželdinimas, kadangi kelias rekonstruojamas regioninės 

svarbos gamtinio karkaso teritorijose – migracijos koridoriuose (<...Europinės, nacionalinės, regioninės 

reikšmės gamtinio karkaso teritorijose esančių valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo 

projektuose turi būti numatytas ne miško žemėje esančių kelių ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų 

juostomis..>. Šios vietos bus įtrauktos į Techniniame projekte numatomą parengti Apželdinimo planą. 

Kelio kraštovaizdis, į aplinką integruojamas: lengvesnio vizualinio vaizdo konstrukcijomis, spalvomis, 

apželdinimu. 

 

Bendrinės rekomendacijos viso ruožo vientiso kelio kraštovaizdžio formavimui 

Triukšmo užtvaros: 

Rekomenduojamos triukšmo užtvaros, jas pritaikant prie esamo jau rekonstruoto A5 Via Baltica ruožo 

nuo Marijampolės iki Kauno, tik vengiant ryškių oranžinių ar natūraliai aplinkai tolimų spalvų. 

Žalią spalvą ir jos atspalvius pakankamai sudėtinga pritaikyti prie natūralios aplinkos, todėl 

rekomenduojamos daugiausia pilkos ar šviesios rusvos spalvos ir įvairūs jų atspalviai, kadangi kai kelias iš 

abiejų pusių aptvertas triukšmo užtvaromis, kelio tunelyje pojūtį padės sumažinti neutralių, švelnių (neryškių) 

atspalvių naudojimas ir skaidrios detalės. 

Sienutės turi būti pritaikytos prie visų kelio elementų – apšvietimo stulpų, ženklų, atitveriamųjų 

elementų ir pan. kad atitiktų kelio elementus. Nebus naudojamos ryškios ar tarpusavyje nederančios spalvos, 

kaip pateikta 3D vaizde žemiau. 

 

65 pav. 3D vaizde naudotos spalvos nebus naudojamos – tai tik pavaizdavimas. Visos spalvos turės būti ir bus 

derinamos tarpusavyje, vengiant didelių kontrastų. 

Apsaugai nuo purvo, sniego rekomenduojama sienučių betono pamatą pakelti iki atitvarų aukščio (apie 

0,5-1 m), kad neužkimšti absorbuojančių panelių paviršiaus arba apatinė akustinių panelių juosta kelio pusėje ne 

absorbuojančio tipo. 

Galimos lenktos sienutės, formuojant tunelio vaizdą, kurios taikomos kai nebeužtenka paprastos 

triukšmo užtvaros triukšmo valdymui, tai yra ilgalaikis eismo sukeliamo aplinkos triukšmo prevencijos 

sprendinys. 

Techniniame darbo projekte A5 kelyje akustinės sienutės turėtų būti projektuojamos prisilaikant tokių 

projektavimo principų: 

• Išliekamosios vertės sukūrimas – sienutės kaip statinio išliekamoji vertė, kad statinys puoštų 

kelią, o nebūtų trumpalaikės, sunkiai prižiūrimos, greitai susidėvinčios.  
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• Integravimas, sienutes pritaikant prie intensyvaus A5 kelio aplinkos ir kelyje vyraujančios 

kaimiškos bei priemiestinės aplinkos. 

• Laikantis maskavimo principo, kelio aplinkos kokybė turėtų būti padidinama apželdinant 

sienučių galus, arba sienutes epizodiškai maskuojant želdiniais (pvz. vijokliniais želdiniais). 

• Kompleksinis principų taikymas, kuomet triukšmo sienutės tam tikros atkarpos išryškinamos, 

galai maskuojami ir sienutės stilius atkartoja aplinkoje esančių statinių formas, tekstūrą. 

• Triukšmo sienutės turi atrodyti kaip tęstinis kelio ir jo aplinkos elementas. Projektuojant kelias 

sienutes viename kelyje, rekomenduojama išlaikyti tą patį architektūrinį stilių, tačiau pritaikant 

elementus prie Suvalkijos regiono savitumo. 

• Vadovautis norminiu dokumentu „Dėl Triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, 

projektavimo ir įrengimo taisyklių T TU 15 patvirtinimo“, kad būtų išlaikomi kraštovaizdžio 

ir architektūriniai projektavimo (įrengimo) principais, t.y.   Siekiant, kad TU derėtų prie 

vietovės aplinkos, rengiama TU statinio projekto architektūros dalis. 

• TU visuomet turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad atrodytų estetiškai. TU projektuojama, 

kaip juostinis objektas erdvėje, taikant pagrindinius skulptūrinius principus: mastelį, 

proporciją/pusiausvyrą bei formą/siluetą. Parinktos TU forma ir spalva (-os) turi derėti prie 

vietovės aplinkos. Projektuojant TU taikomos tokios meninės išraiškos priemonės, kaip 

tekstūra, ritmas (tam tikra darni kaitos tvarka), elementų kompozicija ir kt. Visos detalės turi 

būti projektuojamos itin kruopščiai. 

• Pagrindiniai TU darnos ir estetikos principai pateikti rekomendacijose APR-T 10. 

• Pagrindiniai TU integravimo kraštovaizdyje principai pateikti „Kraštovaizdžio formavimo 

gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams“. Reikia laikytis šių integravimo kraštovaizdyje 

projektavimo principų: išliekamosios vertės sukūrimas, integravimas, maskavimas ir juos 

taikyti kompleksiškai. 

• TU projektiniai sprendiniai, elementai, statybos produktai turi derėti prie esamo 

kraštovaizdžio, atspindint vietovės aplinkos būdingąsias savybes. Jei įmanoma, projektuojant 

TU, turi būti atsižvelgiama į regiono, kuriame ją numatoma įrengti, savitumą. TU dizainas 

turėtų atitiktų ir saugomos zonos būdingąsias savybes. 

• Triukšmo šaltinio pusėje rekomenduojamas „ramus“ paviršius, taip pat reikėtų vengti 

vertikalių apdailos elementų (dėl to TU atrodys vizualiai žemesnė). 

• Projektuojant sąlyginai arti viena kitos išilgai kelio TU, reikėtų išlaikyti jų architektūrinio 

stiliaus vientisumą bei suderinti šiuos stilius tarpusavyje. 

• Kelio įrenginių, esančių TU ruože (pvz., maršrutinio transporto stotelių, apšvietimo įrenginių 

ir kt.), projektiniai sprendiniai turi būti derinami su TU architektūriniais sprendiniais, ir 

atvirkščiai. 

• TU projektuojant ant tiltų, viadukų ir estakadų, siekiant užtikrinti erdvės pojūtį ir neužstoti 

vaizdo žemyn, vengtina naudoti neskaidrius TU akustinius elementus. 

• Siekiant užmaskuoti TU, ji gali būti apželdinama iš triukšmo priėmėjo pusės, triukšmo šaltinio 

pusės arba iš abiejų pusių, derinant prie esamo ar planuojamo aplinkos apželdinimo. 
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• Vengtina TU taikyti individualius mažosios architektūros elementus bei kitas meno formas. 

Numatant juos įrengti bei siekiant užtikrinti TU akustinį efektyvumą, funkcionalumą, 

vientisumą ir norint, kad TU derėtų prie aplinkos, – sprendiniai turėtų būti parinkti 

bendradarbiaujant architektams, menininkams ir inžinieriams. 

Siekiant išlaikyti vientisą kelio stilių, vienas iš svarstomų variantų būtų pratęsti sienučių tipą, spalvinę 

gamą, visame kelyje pritaikant prie jau esamų, tačiau ruože Kaunas-Marijampolė esančios sienutės ruože 

Marijampolė-Kalvarija nerekomenduojamos dėl ryškių spalvų, kurios kontrastuoja su aplinka. 

 

 

 

66 pav. Esamos sienutės A5 kelyje Kaunas-Marijampolė. Dėl ryškumo, dėl aukščio kritimo jos nėra sektinas 

pavyzdys ir jų nerekomenduojama įrengti ruože Marijampolė-Kalvarija 
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67 pav. Net ir mažai tesiskiriantys atspalviai, gali formuoti skirtingą stiprų sienučių vaizdą. Rekomenduotini  pilkų 

šiltesnių atspalvių sienutė su kuo mažiau atspalvių, kad vengti „vėliavos efekto“  

 

  
68 pav. Pilkos sienutės magistraliniame kelyje A1 Vilnius-Kaunas. Rekomenduojam išlaikyti esamą stilių ir 

planuojamame rekonstruoti kelyje, įrengiant tiek dalį skaidrių elementų, tiek palaikant panašią pilką spalvą, kad 

sukurti stilių, kuris galėtų būti palaikomas visame Lietuvoje esančiame Via Balticos koridoriuje  nebūtų skirtingas, o 

būtų panašaus stiliaus atsikartojimo elementų 

  

69 pav. Sienutės pakeltos ant betoninio paviršiaus, kad nebūtų absorbuojančios panelės užneštos purvu. Žalius 

atspalvius pakankamai sudėtinga pritaikyti prie aplinkos. Absorbuojančios žalios ir medinės sienutės, Lenkijos patirtis, 

Augustavo aplinkkelis (fotografuota 2015-06-02, O. Samuchovienė) 
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Specialiajame plane, kaip TU rekomenduoti gabionai – metalinio tinklo (dažniausiai galvanizuoto 

plieno vielos) ir akmenų/skaldos blokeliai/krepšeliai. Gabionai gali būti apželdinti vijokliniais augalais 

(lianomis), pvz., gebenė lipikė (Hedera helix), kuri ir žiemą išlieka žalia, kad priartinti prie natūralios kaimiškos 

aplinkos, kad būtų formuojamos ne „akmens tvoros“, bet įvairesnės erdvinės kompozicijos, kurių pagrindinis 

principas – apželdinimas6. Praktikoje gabionai gali būti naudojami ir šlaitų sutvirtinimui, nors dažniausia šlaitai 

sutvirtinami geotekstile ir užsėjami žole. 

Visgi, atsižvelgiant į tai, kad išnagrinėjus esamą kraštovaizdį yra siekiama suvienodinti kelio stilių ir 

naudoti vieno stiliaus sienutes visame ruože, PAV ataskaitoje nerekomenduojama statyti gabionų ir taip didinti 

vizualinę triukšmo priemonių įvairovę.  

  

70 pav. Šlaito sutvirtinimas gabionais A5 kelyje, 

galimas tose vietose kur numatytos sienutės iš gabionų. 

Pavyzdys, Lenkija, Augustavo aplinkkelis (fotografuota 

2015-06-02, O. Samuchovienė) 

71 pav. Gabionai kaip triukšmo užtvara su 

apželdinimu  vijokliniais augalais 

   

  

72 pav. Gabionai. Ištrauka iš "Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. 

Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10" 

 

Pralaidų įrengimas. 

 
6 Vadovaujantis leidiniu „Kraštovaizdžio formavimo gairėmis keliams ir geležinkeliams“ 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

101 

Pralaidų matomų konstrukcijų formos ir bendras jų vaizdas turėtų atkartoti kraštovaizdžio formas. 

Negalima palikti stačių, aštrių kampų, taip pat iš sankasos kyšančių pralaidų vamzdžių galų. 

Įrengiant pralaidą vengti vagos ištiesinimo pralaidos prieigose ir tėkmės krantų pažeidimo ar 

performavimo. Jei vaga nežymiai koreguojama, turi būti išsaugotas natūralumo įspūdis suteikiant krantams 

natūralius nuolydžius ir apželdinant. 

Jei trumpame kelio ruože (t.y. tokiame, kuris visas vienu metu gali būti matomas stebėtojui) numatoma 

rengti dvi ar daugiau pralaidų, rekomenduojama suteikti joms panašų vaizdą (naudoti vienodą formą, 

konstrukciją, antgalius, apdailą, šlaitų sutvirtinimo būdą). 

Gamtiniame ir kaimo kraštovaizdyje kelio sankasos šlaitų aplink pralaidos antgalius sutvirtinimui 

rekomenduojama naudoti natūralias priemones (želdinimą, akmenis) arba tokias, kurias galima paslėpti (pvz. 

geotinklus). Jei šlaitus aplink pralaidos antgalius numatoma tvirtinti plytelėmis, plytelių dydį rekomenduojama 

parinkti įvertinant pralaidos ir sankasos aukščio mastelį. Stambios plytelės gražiau dera esant aukštoms 

sankasoms ir didelio skerspjūvio pralaidoms, smulkios – žemoms sankasoms (arba kai šlaitas tvirtinamas ne per 

visą sankasos aukštį) ir mažo skerspjūvio pralaidoms. Toks principas taikytinas ir jei plytelėmis tvirtinami 

tėkmės šlaitai pralaidos prieigose. 

  

73 pav. Geros praktikos pralaidos įrengimo 

pavyzdys, Lietuva, 2012 m. 

74 pav. Geros praktikos pralaidos įrengimo 

pavyzdys, Lenkija, Augustavo aplinkkelis 

(fotografuota 2015-06-02, O. Samuchovienė) 

  

75 pav. Blogos praktikos pavyzdžiai. Su kraštovaizdžiu kontrastuojanti, išsikišusiu antgaliu pralaida per Žiogrupio 

upelį Kauno rajone ( fotografuota 2014, O. Samuchovienė) 
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77 pav.  Trys skirtingos paskirties pralaidos trumpame kelio ruože, suteikus joms vienodą išvaizdą, kuria 

tvarkos ir harmonijos įspūdį [27] 

 

Požeminės perėjos gyvūnams 

Požeminės perėjos  gyvūnams numatomos po naujai įrengiamais tiltais per Šešupę. Kelias Šešupę kerta 

dviejose vietose, todėl numatomi du tiltai. Šiuo metu A5 kelias kerta Šešupę esamais  tiltais, kurie pastatyti taip 

pat palikus po tiltais sausus kraštus gyvūnams praeiti. Naujieji gretimai įrengiami tiltai bus tokio pat pobūdžio 

išsaugantys gyvūnų migraciją. Šie praėjimai bus menkai pastebimi aplinkoje, tačiau labai svarbūs ir reikalingi 

užtikrinant saugų susisiekimą gyvūnams bei išsaugos migracinius gamtinius ryšius.  

 

 

76 pav. Nauji tiltai dviejose vietose per Šešupę 

planuojami su sausais kraštais gyvūnų praėjimui. 

Nuotraukoje – kairėje - esamo tilto per Šešupę 

praėjimas. 

77 pav. Nuotraukoje dešinėje užsienio praktika 

įrengiant praėjimus po tiltu ar viaduku, kuomet net 

natūraliais statybų metu išrautais kelmais 

sukuriama patraukli vieta praėjimui gyvūnams [33]. 

 

Žaliasis tiltas. 

Žalieji tiltai, skirti saugiai gyvūnų migracijai virš automobilių kelių, kraštovaizdžio aspektu yra 

palankus gamtos vientisumo suformavimo pavyzdys, tačiau įrengiant žaliąjį tiltą būtina: 

• Žaliesiems tiltams reikalingi didelių apimčių žemės darbai, kompensuojami teritorijos 

rekultivavimu ir apželdinimu. Įrengiant tiltą tikslinga dalį aplinkos apželdinti medžiais ir 

krūmais, o dalį palikti savaiminiam atžėlimui atliekant kelių priežiūrą, vadovaujantis norminiu 

dokumentu „Kelių priežiūros vadovas I dalis „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros 

normatyvai KPV PN 19“.  
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• Įrengiant žaliuosius tiltus rekomenduojama naudoti vietinius augalus, triukšmo  ir apsaugos 

nuo automobilių šviesų sienutes ant žaliojo tilto įrengti medžio apdailos, tilto apipavidalinimui 

nenaudoti ryškių spalvų. 

• Tilto įrengimo detalizavimas bus pateiktas techniniame darbo projekte, nurodant želdinių 

vietas, rūšis, akustinės sienutės vietą, kuri apsaugos nuo triukšmo ir šviesų akinimo gyvūnus. 

 

78 pav. Planuojamo žaliojo tilto vieta. Tilto įrengimo detalizavimas bus pateiktas techniniame darbo projekte, 

nurodant želdinių vietas, rūšis, akustinės sienutės vietą, kuri apsaugos nuo triukšmo ir šviesų akinimo gyvūnus. 

Paveiksle pateikiamos preliminarios želdinių vietos. 

 

 

79 pav. Planuojamo žaliojo tilto pjūvs, ištrauka iš AB „Panevėžio keliai“ rengiamo techninio projekto 

  

80 pav. Kairėje - žaliojo tilto sprendini ištrauka iš rengiamo techniio projekto, dešinėje - žaliojo tilto vieta A5 kelyje 
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81 pav. Pavyzdys, Švedija, žemės darbų apimtis statybų metu žaliojo tilto statybos metu (fotografuota 2012-07-

20, L. Kavaliauskas) 

 

 

82 pav. Ekonominiu aspektu pigesnis žaliojo tilto įrengimo pavyzdys: tiltas gelžbetonio konstrukcijos, neformuojant 

privedimo prie žaliosios skiriamosios juostos. Lenkija, Augustavo aplinkkelis (fotografuota 2015-06-02, O. 

Samuchovienė). Skiriamojoje juostoje planuojamus apsauginius nuo priešpriešinio akinimo elementus 

rekomenduojama daryti pilkus, o ne žalius, kaip pateikta paveiksle. 

 

Rekomendacijos apželdinimui 

Pakelių želdinių rūšinę sudėtį ir išdėstymą reikšmingai riboja magistralinio kelio juosta, laisva nuo 

kliūčių zona ir eismo saugumo reikalavimai, taip pat negalima sodinti aukštesnių augalų po antžeminių 

komunikacijų linijomis, būtina išlaikyti atstumus nuo požeminių linijų ir įvairių statinių. 

Pakelių želdinius riboja ir Biologinės įvairovės apsaugos rekomendacijų APR-BĮA 10 reikalavimų 

84.4. punktas, kad tveriant tvorą rekomenduojama vengti palikti medžius tarp kelio ir aptvėrimo. Krūmų palikti 

negalima. Iškirtus želdinius teritorijoje tarp kelio ir aptvėrimo, būtina sunaikinti ir medžių bei krūmų kelmus. 

Apželdinimas gali būti reguliarus (kai medžiai sodinami kaip alėjos - lygiais tarpais) arba laisvas 

(sodinamos medžių ir krūmų grupės): 

• Reguliarus želdinimo būdas tinkamas miestiškose erdvėse, kai būtina derintis prie atitinkamo 

gretimų erdvių charakterio. 
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• Laisvas želdinimas sudaro daugiau galimybių kurti įdomesnius kompozicinius ryšius su arti 

kelio esančiomis želdinių grupėmis, pavieniais medžiais, išryškinti reljefą, pabrėžti ar 

maskuoti antropogeninius elementus. 

Želdinant turėtų būti kuriama augalijos mozaika ir vengiama pasikartojimo tiek horizontalioje, tiek 

vertikalioje plokštumoje; formuojamos įvairių rūšių ir formų medžių, krūmų grupės, salos, juostos, eilės; sėjami 

vietinių rūšių žolių sėklų mišiniai.  

Augalijos įvairovė, erdvinė mozaika svarbi kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės palaikymui. Kai 

kelias kerta gamtinio karkaso teritorijas, pastarųjų plotas, vientisumas mažėja, silpnėja šių teritorijų galimybės 

atlikti ekologines funkcijas. Apsaugos zonoje formuojami ekologiniai želdiniai, želdynai šią žalą turėtų 

kompensuoti. 

Vadovaujantis kraštovaizdžio gairėmis, siekiant maskuoti numatomus pylimų šlaitus, rekomenduojami 

maskuojantys želdiniai, formuojant laisvas jų grupes, netaisyklingos formos želdynus, kad sukurti kuo 

natūralesnį įspūdį. Pvz., krūmai, kurie auga ir stačiuose šlaituose, o pavasarį žydi ryškiomis spalvomis.  Tikslus 

apželdinimas bus pateiktas kelio techniniame darbo projekte. 

Atkreiptinas dėmesys, kad net ir neapželdintos vietos natūraliai kelio eksploatacijos eigoje 

apsisės sėklomis ir išdygs nauji želdiniai, todėl nebūtina užbaigus statybas viso kelio ištisai apželdinti – 

tiesiog vykdant kelio priežiūrą, darbuotojai šienaudami šlaitus, kelkraščius, turėtų nenupjauti, o palikti augti 

taisyklingai augančius, didesnės vertės želdinius (medžius, tokius kaip tiesios taisyklingos formos eglė, pušis, 

klevas, liepa ir išraiškingesnius krūmus, viadukų šlaituose ir visose sankryžose (išskyrus žiedinės sankryžas) bei 

tuose plotuose, kurie bus specialiai apželdinti dėl kelio estetikos) palikti, taip jie natūraliai prisitaikys prie esamo 

kelio ir tokie želdiniai dažniausia būna žymiai atsparesni nei sodinti, todėl geriau auga, reikalauja mažiau 

priežiūros. 

Atlikus poveikio aplinkai vertinimo procedūras, želdinimo specialistai parengs projekto apželdinimo 

dalį remiantis želdinių inventorizacijos medžiaga, parenkant būdingas rūšis, atsižvelgiant į kertamų želdinių 

žiniaraštį, siekiant kompensuoti prarandamus želdinius bei į PAV ataskaitoje rekomenduotinas vietas ir 

pavyzdžius. 

Kraštovaizdžio aspektu rekomenduojamas: 

• sankryžų apželdinimas priemiestinėje aplinkoje; 

• šlaitų maskavimas želdiniais kaimiškoje aplinkoje; 

• būtinas, vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais, gamtinio karkaso teritorijų apželdinimas 

~57, 5 km, 59 – 60 km, ~ 76-76,4 km ir ties ~ 83-84 km. Viso ~3 km. 

• rekomenduojamas apželdinimas ne gamtinio karkaso teritorijose 58-59 km, 60-61,5 km, 63-

64,5 km, 67,5-68 km, 69-72,5 km,  74,5-75,5 km, 78,5-80km, 81,5-83 km,  esant galimybei, 

kiek įmanoma, kombinuotomis 1-2 eilių medžių juostomis, pvz. liepa „tilia“ pagal technines 

galimybes.  



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

106 

 

83 pav. Rekomenduojamas, esant galimybėms viso ruožo 1-2  medžių juostomis apželdinimas (Lenkija, Augustavo 

aplinkkelis, fotografuota 2015-06-02, O.Samuchovienė) 

Naujai formuojamų želdynų ribos turi būti priderintos prie reljefo, kitų kraštovaizdžio struktūrinių 

dalių ir elementų ribų, plotas turi atitikti bendrą kraštovaizdžio erdvinės teritorinės struktūros elementų mastelį. 

Želdynų forma, išsidėstymas (erdvinė kompozicija) ir įveisiamų želdinių rūšinė sudėtis turi būti planuojama 

atsižvelgiant į bendruosius ir regioninius kraštovaizdžio erdvinės teritorinės struktūros ypatumus, ekologinę 

situaciją (dirvožemio sąlygas, užteršimo laipsnį, vietines rūšis, natūralias buveines ir pan.) bei taikant teisinius 

reglamentus7 . 

Siūlomos rūšys (sąrašas gali būti plečiamas, sprendiniai pagrindžiami): 

1. Didieji medžiai, formuojantys vietos charakterį, atliekantys vizualinio barjero, ekologinę ir 

estetinę funkcijas, kelio statinio vizualinio integravimo į supančią aplinką priemonė: 

paprastasis klevas (Acer platanoides), karpotasis beržas (Betula pendula), paprastasis skroblas 

(Carpinus betulus), paprastasis ąžuolas (Quercus robur), paprastoji eglė (Picea abies), 

europinė liepa (Tilia europaea). 

 
   

 
 

Acer platanoides 

Paprastasis klevas 

Betula pendula 

Karpotasis 

beržas 

Carpinus betulus 

Paprastasis 

skroblas 

Quercus robur 

Paprastasis ąžuolas 

Picea abies 

Paprastoji eglė 

Tilia europaea 

 Europinė liepa 

 
7 LR želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. X-1241). 

LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo (Žin.,2010, Nr. D1-193).  

LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtintas „Atskirtųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas“ 

(Žin., 2007-12-29 Nr. D1-719). 

LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu patvirtinti „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklės“ reikalavimai (Žin., 2010-

03-15, Nr. D1-193). 

LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu patvirtinti „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“ reikalavimai 

(Žin. 2008, Nr. 2-77).  

LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro įsakymu „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

patvirtinimo“ (Žin., 2008-01-23, Nr. 9-322). 

LR Automobilių ir kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos patvirtinti Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių nuolatinės 

priežiūros normatyvai KPV PN 19“( TAR, 2019-12-30, Nr. 21579) 

Samuchovienė, O., Godienė, G., Braga, A., Matijošaitienė I., Vitkienė. J.,Kamičaitytė – Virbašienė J., ... Radvilavičius R., (2013) 

‚Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams‘, Kaunas. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F467B46501DE
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2. Upių ir upelių pakrančių gamtinio karkaso apsaugos ir stiprinimo funkciją atliekantys želdiniai 

trapusis gluosnis (Salix fragilis),  juoduogis šeivamedis (Sambucus nigra), baltasis gruosnis 

(Salix alba), blindė, baltasis gluosnis (Salix caprea). 

  
  

Salix fragilis 

Trapusis gluosnis 

Sambucus nigra 

Juduogis šeivamedis 

Salix alba 

Baltasis gluosnis 

Salix caprea 

Blindė, baltasis gluosnis 

 

3. Žiedinėms sankryžoms rekomenduojama parinkti žemaūgius, mažai priežiūros reikalaujančius 

augalus (pvz. smilgas) ar dekoratyvesnius žemaūgius krūmus, neužstojančius automobilių 

eismo. 

 

4. Sankasų šlaitus tvirtinantys ir vizualinį kelio statinio integralumą gerinantys krūmai: baltoji 

sedula (Cornus alba), raudonoji sedula (Cornus sanguinea) (raudoni stiebai, numetus lapus), 

tarpinė forsitija (forsythia x intermedia), paprastasis putinas (Viburnum opulus).  
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Pralaidos varliagyviams, rampos, tinklo tvoros 

Tinklo tvoros. Apsaugai nuo gyvūnų išbėgimo į kelią numatoma magistralinį  kelią aptverti tinklo 

tvora. Siekiant užtikrinti ir apsaugą nuo varliagyvių patekimo į kelią, rekomenduojama: 

• stambiųjų gyvūnų tinklo tvorą formuoti iškart su tankiau sunerta apačia (pvz.,  akutes 2x2 cm). 

Tokiu atveju tuo pačiu būtų galima aptverti visą kelio ruožą ir ateityje, jei keisis apylinkių, 

pavyzdžiui dirbamų laukų vietoje atsirastų ganyklos, drėgnesnės vietos ir atsirastų palankesnės 

varliagyviams buveinės, būtų užtikrinta maksimali apsauga nuo varliagyvių ir smulkiųjų 

gyvūnų (driežų, ežių ir pan.) patekimo į kelią. 

• arba tverti įprastą tinklo tvorą ir potencialiose naudoti papildomą tankų tinklelį, kuris 

montuojamas tvoros tinklo apačioje, kad smulkioji fauna ir kiti gyvūnai, varliagyviai, 

nepatektų į kelią. Viso kelio tverti papildomai sutankintu tinkleliu poreikio nėra, nes kelias yra 

žemės ūkio teritorijose, potencialios varliagyvių buveinės yra ties upeliais ir kanalais. Dėl 

sudėtingesnės kelių priežiūros palei tokius tinklelius (žolės pjovimo), kraštovaizdžio aspektu 

dėl galimo tokių tvorelių atsilupimo (tokios tvorelės būna prisegtos specialiais segtuvais prie 

tinklo tvoros) ar lūžimo dėl storo sniego sluoksnio, tokiu atveju tokį tankų tinklelį 

rekomenduojama diegti potencialiose varliagyvių buveinių vietose prie pralaidų per upelius. 

Plačiau aprašyta ataskaitoje žemiau, prie tvorelių varliagyviams. 

Kuomet gyvūnas išbėga į kelią ar į aptvertą kelio zoną, pagrindinės priemonės juos saugiai nukreipti 

yra vienvėriai varteliai arba rampos. Vienvėriai varteliai kraštovaizdžio aspektu įtakos neturi, tačiau  jei būtų 

įrengiamos rampos, jas rekomenduojama maskuoti. 

Rampos. Rampos diegiamos tikslu, kad į aptvertą kelią patekę gyvūnai galėtų ją pamatyti ir ant jos 

užbėgę nušokti į kitą tvoros pusę. Rampų pylimai turi būti aiškiai matomi kraštovaizdyje, tačiau atraminių 

sienučių betoniniai kraštai atrodo nepatraukliai, todėl galėtų būti maskuojami apželdinant vijokliniais augalais 

rampos kraštus ir tvoros pakraštį. Galima maskuoti ir natūraliai išaugusiais krūmais (bet ne medžiais). Užaugę 

vijokliai ar krūmai uždengs betoninius rampos kraštus, tačiau nebus vizualinė kliūtis gyvūnams pamatyti rampą. 

Šis pasiūlymas nepažeidžia ir biologinės įvairovės apsaugai APR-BĮA skirto normatyvinio dokumento 

reglamentų, kuriame rekomenduojama tarpą tarp kelio ir tinklo tvoros palikti neapželdintą. Apželdinimui 

rekomenduojamas atsparus ir greitai augantis vijoklinis augalas – gebenė. 

Tvorelės varliagyviams, skirtos apsaugoti varliagyvius nuo patekimo į kelią ir galimos žūties. 

Tvorelių įrengimą Lietuvos keliuose reglamentuoja Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įrengimo ir 

priežiūros rekomendacijos. Biologinės įvairovės apsauga APR_BĮĄ 10. Statant tvoreles varliagyviams prie 

intensyvaus kelio rekomenduojama: naudoti ne tinklinę tvorą, kuri reikalauja sudėtingesnės priežiūros, pasnigus 

nugriūva, o stabilesnę konstrukciją. Atsižvelgiant į šią rekomendaciją, specialiajame plane buvo numatyta 

priemonę ties Pasūduonės tvenkiniu įrengti gelžbetoninę tvorelę varliagyviams (plačiau biologinės įvairovės 

dalyje). Kraštovaizdžio aspektu gelžbetoninei tvorelei specialūs reikalavimai nekeliami, kadangi kraštovaizdyje 

ji bus menkai matoma. 

Tvoreles varliagyviams rekomenduojama diegti potencialiose varliagyvių buveinių vietose prie 

pralaidų per upelius, ant magistralinio kelio ar ant jungiamųjų kelių, tose vietose kur kertami upeliai, kanalai ir 

kur montuojamos pralaidos, statyti po 30-50 m spinduliu nuo pralaidos antgalio8, t.y. ~60-100 m atkarpoje bei 

82,1-82,2 km kelio kilometre 100 m atkarpoje prie jungiamojo kelio (prie sodybos Šilo g. 1 Kušliškių kaime, 

Kalvarijos sav. esančio dirbtinio vandens telkinio). Upeliai ir dirbtinis vandens telkinys aprašyti ir pateikti PAV 

 
8 Remiantis Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės įvairovės 

apsauga APR-BĮA 10, 129 punktu. 
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ataskaitos paviršinio vandens skyriuje. Tokia mažesnio aptvėrimo alternatyva siūloma vadovaujantis, kad SPAV 

dokumente buvo numatyta, kad tvoreles (iš abiejų kelio pusių su pralaidomis) varliagyviams rekomenduojama 

įrengti vietose, kur po keliu bus įrengiamos pralaidos vandeniui. Rengiamame techniniame projekte 

suprojektuotos tikslios varliagyvių aptvėrimo vietos bus peržiūrėtos PAV dokumentų rengėjo, ir esant poreikiui, 

bus pakoreguotos. 

Tvorelės varliagyviams numatomos potencialiose varliagyvių buveinių vietose prie pralaidų per 

upelius, po 30-50 m spinduliu nuo pralaidos antgalio , t. y. ties kiekvienu upelio, kanalo ar griovio kirtimu ~60-

100 m atkarpoje bei 82,1-82,2 km kelio kilometre 100 m atkarpoje prie jungiamojo kelio (prie sodybos Šilo g. 1 

Kušliškių kaime, Kalvarijos sav. esančio dirbtinio vandens telkinio). Upeliai ir dirbtinis vandens telkinys aprašyti 

ir pateikti PAV ataskaitos paviršinio vandens skyriuje. Tokia mažesnio aptvėrimo alternatyva siūloma 

vadovaujantis, kad SPAV dokumente buvo numatyta, kad tvoreles (iš abiejų kelio pusių su pralaidomis) 

varliagyviams rekomenduojama įrengti vietose, kur po keliu bus įrengiamos pralaidos vandeniui. Rengiamame 

techniniame projekte suprojektuotos tikslios varliagyvių aptvėrimo vietos bus peržiūrėtos PAV dokumentų 

rengėjo, ir esant poreikiui, bus pakoreguotos. 

Parenkant spalvinę gamą kelio elementams visame kelyje, rekomenduotini pilki šiltesni atspalviai, 

kuri yra būdinga visiems kelio elementams (asfaltui, betonui, apšvietimo stulpams, kelio stulpeliams ir pan.). 

Lietuvoje yra įdiegtų rudos, pilkos spalvos tvorelių, tačiau galimos ir natūralios gamtinės žalios spalvos ar 

neryškios, prie gamtos derančios spalvos. 

 

  

  
84 pav. Artimos gamtos spalvoms tinklinės tvorelės varliagyvių apsaugai nuo patekimo į kelią. Kairėje – ties 

pralaida Kernavės kelyje link Vilniaus (fotografuota 2014, O.Samuchovienė.). Dešinėje – užsienio šalies praktika [33]. 

Tokios tvoros gerai žiūrisi kraštovaizdyje, tačiau priežiūros aspektu yra nepatvarios, dėl sniego, vėjo įtakos dažnai 

sugriūva, lūžta, reikia atstatymo. Jas rekomenduojama A5 kelyje montuoti, jei eksploatuojant kelią prie jungiamųjų 

kelių bus pastebimas varliagyvių migracijos suintensyvėjimas.   

 

Tiltų, viadukų apipavidalinimas: 

Įrengiant tiltus ir viadukus, rekomenduojame vengti masyvių ir ryškių šlaitų apiforminimo elementų, 

atkreipiančių stebėtojų dėmesį, kontrastuojančių su aplinka (rožinės, violetinės). 

Apipavidalinant tiltus, viadukus, vengti stambaus, vizualiai ryškiai matomo rašto ar įmantrių formų 

dekoro. 

Jei tiltas ar viadukas turi tarpines atramas (taurus), atramų architektūra turėtų būti kuo paprastesnė, 

neperkrauta detalėmis. 
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Pageidautina, kad visos vieno statinio atramos turėtų vienodą architektūrą. Jei dėl techninių priežasčių 

naudojamos skirtingos architektūros atramos, reikia numatyti priemones, kurios šioms atramoms suteiktų 

vizualinį panašumą. 

Pageidautina, kad atitvarai ir turėklai neužstotų vaizdo nuo tilto, tačiau toks sprendinys galimas tik jei 

kartu užtikrina eismo saugą. 

Atskiros smulkios statinio detalės, kurios turi funkcinę, struktūrinę ar techninę paskirtį, tinkamai jas 

suprojektavus ir parinkus jų išdėstymą ant statinio, gali prisidėti prie tilto estetikos ir darnos kraštovaizdyje. 

Statinio apipavidalinimas, šlaitų užbaigimas galutinai statinį įkomponuoja kraštovaizdyje, todėl 

rekomenduojama tuo tikslu nesirinkti ryškių spalvų ir panaudoti vietines medžiagas (akmenį) ar smulkesnės 

tekstūros plyteles. 

 

 
 

Vengti ryškaus rašto tiltų, viadukų dekoro, Airija 

(fotografuota 2011-12-10, O. Samuchovienė) 

85 pav. Nerekomenduojama spalvinė praktika, 

Lenkija, Augustavo aplinkkelis (fotografuota 2015-

06-02, O. Samuchovienė) 

 

  

86 pav. Kraštovaizdžio aspektu rekomenduojamas lengvumo suteikiantis statinio šlaitų apipavidalinimas 

smulkesnės struktūros formomis (fotografuota 2014-2015 m.) 

Autobusų stotelių paviljonų įrengimas. 

Stotelių paviljonai yra vienas iš kelią reprezentuojančių statinių, todėl visų tipų kraštovaizdyje 

nerekomenduojama įrengti nykių, greitai susidėvinčių, purvui ir aplinkos sąlygoms neatsparių, stiliaus neturinčių 

stotelių paviljonų ar įrengti pavienius medinius suolus be užuovėjos suformavimo. Miesto, priemiestiniame, 
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kaimiškajame kraštovaizdyje galima didesnė stotelių formų, apdailos medžiagų ir spalvų įvairovė, tačiau stotelių 

dizainas turėtų derėti prie aplinkinių teritorijų žemės naudojimo būdo, aplinkinių pastatų architektūros. Gali būti 

naudojamos tradicinės ir šiuolaikinės apdailos medžiagos arba jų derinys.  

Netinkamai parinktas, skurdžios išvaizdos paviljonas gali sumenkinti kelio kraštovaizdį. Atsižvelgiant 

į tai, kad kelias magistralinis ir yra europinio tinklo dalis, stotelių paviljonai turėtų būti suderinti ir su kelio 

elementais ir būti kokybiški ir estetiški. 

Jei paviljonuose bus skaidrių sienelių – būtina apsauga nuo paukščių atsitrenkimo – geriausiai 

pritaikomas, neutralus juostelių variantas. 

 

 
 

 

87 pav. Galimi autobusų stotelių paviljonai, spalvą derinant prie akustinių užtvarų ir kitų kelio elementų (geriausia 

pilkos spalvos (www.google.com nuotraukos). Paviljonai, nederantys su kelio spalva ar stiliumi – nerekomenduojami. 

 

Tyrimai parodė, kad migruojančių paukščių rūšys labiau linkusios daužyti stiklą nei gyvenančios 

apylinkėse. Taip gali nutikti todėl, kad apylinkėse gyvenantys paukščiai gerai orientuojasi vietoje ir gali jau 

žinoti esamą konstrukciją su stiklu, o migruojantiems paukščiams kraštovaizdis mažiau pažįstamas.  

Bendri mitai, kurių reikia vengti: 

• Labiausiai matomi juodi lipdukai: tai neteisinga. „Windows“ iš išorės dažnai atrodo tamsūs, 

todėl juodi siluetai nesukuria pakankamai kontrasto. Tiesą sakant, paukščių susidūrimų 

atspaudai dažnai buvo randami šalia juodų lipdukų. Vietoj to, geriau naudoti raudonus ir 

oranžinius atspalvius, kurie pasirodo esą efektyvesni už mėlyną ir žalią.  

• Plėšriojo paukščio kontūras išgąsdins mažesnius paukščius: tai skamba kaip gera mintis, bet, 

deja, tai mitas. Nebuvo duomenų, kad paukščius atbaidytų plėšriųjų paukščių formos lipdukai. 

• Pakanka vieno lipduko viename lange: netiesa. Paukščiai yra įpratę skristi per labai mažas 

erdves, tokias kaip tarpai tarp šakų, todėl jie vis tiek gali bandyti įlėkti į langą su vienu lipduku. 

Vietoj to, lipdukus rekomenduojama klijuoti 10–15 centimetrų atstumu. Naudokite „delno 

srities taisyklę“: jei tarpas yra didesnis nei suaugusio žmogaus delnas, paukštis vis tiek gali 

bandyti praskristi. 

• Ant lango vidinės pusės lipdukai: klaidinga. Patartina užklijuoti juos ant stiklo išorės, kur jie 

kur kas geriau sugeria atspindžius. 
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88 pav. Geros praktikos pavyzdžiai 

 

 

 

 

89 pav.  San Franciske yra autobusų 

stotelių, kurios suprojektuotos pagal frito modelį, kuris 

atrodo kaip išsklaidantis rūkas, todėl stiklas tampa labiau 

matomas paukščiams. Pagaminta pagal „Lundberg Design“ 

 

90 pav. Mineapolis turi autobusų stotelių su 

paukščių frito raštu, kuris skirtas sumažinti 

vandalizmo atvejus, tačiau šis modelis taip pat 

veiksmingas nuo susidūrimo. 

 

  

91 pav. Kornelio universitetas sutvarkė 

autobusų stotelę naudodami „ABC BirdTape“ 

(ABC Bird Tape – Tweet'n Feed 

(tweetnfeed.com)): 

 

92 pav. Autobusų stotelė prie Nacionalinės 

atsinaujinančios energijos laboratorijos Kolorado 

miestelyje, kurioje buvo sumontuota „Collidescape“ 

(Prevent Birds Hitting Windows | CollidEscape) plėvelė, 

siekiant sumažinti susidūrimus 

http://tweetnfeed.com/product/abc-bird-tape/
http://tweetnfeed.com/product/abc-bird-tape/


Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

113 

Kita. 

Skiriamojoje juostoje planuojamiems apsauginiams nuo priešpriešinio akinimo elementams 

rekomenduojaia pilki šiltesni atspalviai. 

   

93 pav. Kitose šalyse diegiamų priešakinimo sistemų pavyzdys - pilkos spalvos. 

 

Priemonės. 

Kraštovaizdžio aspektu numatomas akustinių užtvarų, sunkiojo transporto stovėjimo aikštelės 

įrengimas, kelio elementų derinimas tarpusavyje spalviniu ir stilistikos aspektu. Rengiant techninį darbo projektą 

bus sprendžiami architektūriniai deriniai. Laikantis PAV ataskaitoje nurodytų krypčių bus formuojamas darnus 

ir inovatyvus bendras kelio įvaizdis derinant priemones prie kraštovaizdžio ir suderinant su priemonėmis kituose 

kelio ruožuose. 

Rekomendacijos numatomam kelio apželdinimui: 

• Gamtinio karkaso apsaugai, reglamentų užtikrinimui apželdinimas privalomas gamtinio 

karksaso teritorijose ties upelio Laikštė, ties upelio Sūduonia ir dviejose vietose ties upės 

Šešupė slėniais (ties ~57, 5 km, 59 – 60 km, ~ 76-76,4 km ir ties ~ 83-84 km). Viso ~3 km. 

Šios vietos bus įtrauktos į Techniniame projekte numatomą parengti Apželdinimo planą. 

• Apželdinimas yra rekomenduojamas pagal technines galimybes sankryžose, šlaituose, tam 

tikruose kelio ruožuose (58-59 km, 60-61,5 km, 63-64,5 km, 67,5-68 km, 69-72,5 km,  74,5-

75,5 km, 78,5-80km, 81,5-83 km), siūloma želdinti 1-2 eilių medžių juostomis (daugiausia 

rekomenduojamos liepos, galima beržu, egle, pušimi bei dekoratyviniais krūmais forsitija 

(forsythia), raudonoji sedula (cornus sanguinea), paprastasis putinas (viburnum opulus) – tai 

krūmai, kurie žydi ryškiai geltonai, baltai arba jų stiebai lapams nukritus žievė yra raudonos 

spalvos ir paįvairins šaltuoju metų laiku, kuomet nukrenta lapai monotonišką kelio aplinką. 

Taip pat galimos ir kitos rūšys, kurios bus tiksliai parenkamos Techniniame projekte 

numatomame parengti Apželdinimo plane: didieji medžiai, formuojantys vietos charakterį, 

atliekantys vizualinio barjero, ekologinę ir estetinę funkcijas, kelio statinio vizualinio 

integravimo į supančią aplinką priemonė: paprastasis klevas (Acer platanoides), karpotasis 

beržas (Betula pendula), paprastasis skroblas (Carpinus betulus), paprastasis ąžuolas (Quercus 

robur), paprastoji eglė (Picea abies), europinė liepa (Tilia europaea).Žiedinėms sankryžoms 

rekomenduojama parinkti žemaūgius, mažai priežiūros reikalaujančius augalus (pvz. smilgas) 

ar dekoratyvesnius žemaūgius krūmus, neužstojančių automobilių eismo, sankasų šlaitus 

tvirtinantys ir vizualinį kelio statinio integralumą gerinantys krūmai: baltoji sedula (Cornus 

alba), raudonoji sedula (Cornus sanguinea) (raudoni stiebai, numetus lapus), tarpinė forsitija 

(forsythia x intermedia), paprastasis putinas (Viburnum opulus).  
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Želdinimo ribojimai pagal teisės aktus: 

• Atstumai iki važiuojamosios dalies. Želdinimas medžiais planuojamas vadovaujantis LR 

Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro įsakymu „Dėl kelių techninio reglamento KTR 

1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“.  Rekomenduojama labai aukšto eismo kokybės 

lygio (110/130 km/h) kelių šalikelėse suformuoti 11-15 m pločio laisvas nuo kliūčių zonas, 

kuriose nebūtų medžių, stulpų, kolonų ir panašių objektų, arba jie turėtų būti aptveriami 

atitvarais.  

• Kelių, kur leidžiamas greitis iki 70 km/h, šalikelėse palikti 3-4 m pločio zonas. Ši taisyklė 

negalioja tose vietose, kur įrengiamos akustinės sienutės. Vadovaujantis medžių ir krūmų 

veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis medžiai gali būti sodinami 3 m atstumu, krūmai 

– 1 m atstumu. 

• Medžiai nesodinami ant kelio žemės sankasos, čia gali būti sodinami krūmai, žoliniai augalai 

ar veja. 

• Medžiai (10 m ir aukštesni), nesodinami žiedų centruose, saugantis vėjovartų. Čia siūloma 

želdinti krūmais ir žoliniais augalais, žiedų centrinėse dalyse gali būti sodinami dekoratyvūs 

neaukšti (iki 5-7m augantys) medeliai siekiant pabrėžti teritorijos ypatumus; 

• Želdinimo vietos planuojamos remiantis šiame dokumente pateiktomis kelio kraštovaizdžio 

formavimo gairėmis tuo neapsiribojant ir pagrindžiant želdinių būtinumą visuose kelio 

ruožuose; 

• Želdiniai parenkami ir jų priežiūra modeliuojama vadovaujantis Automobilių kelių nuolatinės 

priežiūros normatyvais KPV PN 19. 

Numatoma teritorijos po statybų rekultivacija, panaudojant prieš statybas nuimtą dirvožemio sluoksnį, 

apželdinant sankasų šlaitus žole, stačius šlaitus, esant poreikiui, stabilizuojant geotinklu.  

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

Vertinimo metodas. Žemėnauda vertinta remiantis: 

• Lietuvos georeferencinių duomenų baze, pateikiama geoportal tinklalapyje; 

• Lietuvos 2018 m. CORINE žemės danga (CLC) (Geoportal suteikti duomenys 2020 m. 

lapkričio mėn.). Corine žemės danga – tai europinės klasifikacijos žemės danga, pagal kurią 

suskirstyta visa Lietuvos žemėnauda. 

Lietuvos ir europinės CORINE ŽD duomenų bazių produktai, sukurti nacionalinės techninės grupės 

atitinka standartinę CORINE ŽD nomenklatūrą (1-o lygio – 5 klasės, 2-o lygio – 14 klasių). Lietuvos CORINE 

ŽD duomenų bazės turi 31 klasę ir yra 3-io CORINE ŽD nomenklatūros lygio. Jas sudaro: 

1. Dirbtinės dangos – 11 klasių 3-iame lygyje; 

2. Žemdirbystės teritorijos – 5 klasės 3-iame lygyje; 

3. Miškai ir kitos gamtinės teritorijos – 9 klasės 3-iame lygyje; 

4. Pelkės – 2 klasės 3-iame lygyje; 

5. Vandens telkiniai – 4 klasės 3-iame lygyje. 
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13 Lentelė. CORINE žemės dangos klasifikacija 

1 lygis 2 lygis 3 lygis 

1. Dirbtinės 

dangos 

1.1. Užstatymo teritorijos 1.1.1. Ištisinis užstatymas 

1.1.2. Neištisinis užstatymas 

1.2. Pramoniniai, komerci- niai 

ir transporto objektai 

1.2.1. Pramoniniai ir komerciniai objektai 

1.2.2. Kelių ir geležinkelių tinklas ir su juo susijusi žemė 

1.2.3. Uostų teritorijos 

1.2.4. Oro uostai 

1.3. Karjerai, sąvartynai ir 

statybos 

1.3.1. Naudingųjų iškasenų gavybos vietos 

1.3.2. Sąvartynai 

1.3.3. Statybų plotai 

1.4.Apželdinto dirbtinės ne ž. 

ūkio paskirties teritorijos 

1.4.1. Žalieji miestų plotai 

1.4.2. Sporto ir poilsio vietos 

2. Žemdirbystės 

teritorija 

2.1. Dirbama žemė 2.1.1. Nedrėkinamos dirbamos žemės 

2.2. Daugiametės kultūros 2.2.2. Vaismedžių ir uogų plantacijos 

2.3. Ganyklos 2.3.1. Ganyklos 

2.4. Kompleksinės žemdir- 

bystės teritorijos 

2.4.2. Kompleksiniai žemdirbystės plotai 

2.4.3. Dirbamos žemės plotai su natūralios augali- jos intarpais 

3. Miškai ir kitos 

gamtinės 

teritorijos 

3.1. Miškai 3.1.1. Lapuočių miškai 

3.1.2. Spygliuočių miškai 

3.1.3. Mišrus miškas 

3.2. Krūmų ir /arba žolinės 

augalijos bendrijos 

3.2.1. Natūralios pievos 

3.2.2. Dykvietės ir viržynai 

3.2.4. Pereinamosios miškų stadijos ir krūmynai 

3.3. Žemė su reta augaline danga 

arba be jos 

3.3.1. Pliažai, kopos, smėlynai 

3.3.3. Teritorijos su menka augaline danga 

3.3.4. Gaisravietės 

4. Pelkės 4.1. Kontinentinės pelkės 4.1.1. Kontinentinės pelkės 

4.1.2. Durpynai 

 

Teisės aktai, reglamentuojantys kelių apsaugos zoną, žemės paėmimą visuomenės poreikiams: 
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Teisės aktas reglamentuojantis kelių apsaugos zoną: Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166), suvestinė redakcija nuo 2021-01-01, kuris 

numato, kad magistralinių kelių apsaugos zona yra žemės juosta po 70 metrų į abi puses nuo kelio briaunų. 

Valstybinės reikšmės kelio A5 rekonstravimas priskiriamas prie ypatingos valstybinės svarbos 

projektų, todėl teisės aktas reglamentuojantis žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras - Žemės 

paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės reikšmės projektus įstatymas 2011 

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

Reglamentai pateikti lentelėje. 

14 Lentelė. Teisės aktai 

Teisės aktas  Reglamentai 

Teisės aktas 

reglamentuojantis kelių 

apsaugos zoną: 

 

Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų 

įstatymas (2019 m. 

birželio 6 d. Nr. XIII-

2166). Suvestinė redakcija 

nuo 2021-01-01 

 

ANTRASIS SKIRSNIS. KELIŲ APSAUGOS ZONOS IR JOSE TAIKOMOS 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS.  

17 straipsnis. Kelių apsaugos zonos 

Nustatomos šios kelių apsaugos zonos: 

1) magistralinių kelių;  

2) krašto kelių; 

3) rajoninių kelių; 

4) vietinės reikšmės I, II ir III kategorijos kelių; 

5) vietinės reikšmės IV kategorijos kelių 

 

18 straipsnis. Kelių apsaugos zonų dydis 

1. Magistralinių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 70 metrų į abi puses nuo 

kelio briaunų. 

2. Krašto kelių apsaugos zona – žemės juosta po 50 metrų į abi puses nuo kelio briaunų. 

3. Rajoninių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 20 metrų į abi puses nuo kelio 

briaunų. 

4. Vietinės reikšmės I, II ir III kategorijos kelių apsaugos zona – žemės juosta po 10 

metrų į abi puses nuo kelio briaunų. 

5. Vietinės reikšmės IV kategorijos kelių apsaugos zona – žemės juosta po 3 metrus į 

abi puses nuo kelio briaunų. 

 

19 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos kelių apsaugos zonose

  

1. Kelių apsaugos zonose draudžiama: 

1) statyti pastatus, kurie nesusiję su transporto priemonių ir eismo dalyvių aptarnavimu; 

2) įrengti išorinę reklamą; 

3) naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (arba) naudojančią kelio ženklų 

simboliką. 

2. Kelių apsaugos zonose, Teritorijų planavimo įstatyme, Statybos įstatyme ar Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka negavus kelio savininko pritarimo 

(derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama:  

1) statyti, rekonstruoti (jeigu rekonstravimo metu didėja statinio išorės matmenys) 

statinius ar įrengti įrenginius, išskyrus statinius ar įrenginius, kurių statyba ar įrengimas 

draudžiami pagal šio straipsnio 1 dalį, taip pat laikinus sniegą sulaikančius įrenginius 

rudens, žiemos ir pavasario laikotarpiais; 

2) statyti paminklinius akcentus-simbolius; 

3) įrengti naujus karjerus, vandens telkinius; 

4) statinio statybos ar įrenginio įrengimo reikmėms vykdyti grunto kasimo, supylimo, 

tankinimo darbus (toliau – žemės darbai), sandėliuoti bet kokias medžiagas; 

5) kelių apsaugos zonos dalyje, sutampančioje su kelio juostos dalimi – organizuoti 

renginius, susijusius su žmonių susibūrimu, vykdyti prekybinę veiklą ir (ar) kitus darbus, 

nenurodytus šios dalies 1–4 punktuose. 

3. Kelio savininkas nepritaria projektui ar numatomai veiklai, jeigu šio straipsnio 2 

dalyje nurodyti darbai trukdys numatytam kelių plėtros vystymui ir priežiūrai, pablogins 
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kelio techninę būklę, neužtikrins kelių transporto eismo saugumo reikalavimų ir (ar) kels 

pavojų aplinkai, žmonių turtui, gyvybei ar sveikatai. 

 

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). 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 

1. Šis įstatymas nustato žemės paėmimo visuomenės poreikiams pagrindus, sąlygas ir 

tvarką Lietuvos Respublikoje, kai ši žemė reikalinga ypatingos valstybinės svarbos 

projektams įgyvendinti. 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

1. Ypatingos valstybinės svarbos projektas – energetikos infrastruktūros, transporto 

infrastruktūros ar krašto apsaugos sričių projektas, kurį šio įstatymo nustatyta tvarka 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) teikimu Lietuvos Respublikos 

Seimas (toliau – Seimas) pripažįsta valstybei ypač svarbiu ekonominiu ar strateginę 

reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiu projektu. 

5. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams – šio įstatymo nustatyta tvarka ir 

pagrindais žemės išpirkimas teisingai atlyginant savininkams ir (ar) kitiems naudotojams, 

kai ši žemė yra reikalinga visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės 

svarbos projektus. Šio įstatymo nustatyta tvarka paimant žemę, taip pat paimamas ir joje 

esantis kitas privatus nekilnojamasis turtas, prieš terminą nutraukiamos valstybinės ir 

privačios žemės ir joje esančio kito nekilnojamojo turto nuomos ir (ar) panaudos sutartys 

ir panaikinamos daiktinės teisės į žemę ir joje esantį kitą nekilnojamąjį turtą. 

 

6. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas – specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentas, rengiamas šio įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka. 

 

5 straipsnis. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams akto parengimas 

12 straipsnis. Žemės paėmimo projekto tvirtinimas 

1. Projektą įgyvendinanti institucija parengtą žemės paėmimo projektą teikia tvirtinti 

Nacionalinei žemės tarnybai šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Patvirtintas 

žemės paėmimo projektas galioja neterminuotai. 

13 straipsnis. Atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą turtą ir turto 

vertinimo tvarka 

1. Paimant privačią žemę visuomenės poreikiams, žemės savininkui turi būti 

teisingai atlyginama už žemę pinigais pagal rinkos vertę. Žemės savininkui ir (ar) kitam 

naudotojui pinigais atlyginama paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių 

sodinių, medynų tūrio, negauto derliaus, įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti 

vertė, visi kiti savininko ir (ar) kito naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo ir jame 

statomų ar jau pastatytų statinių, įrenginių, dėl žemės sklype esančių želdinių paėmimo 

visuomenės poreikiams, taip pat iškėlimo iš visuomenės poreikiams paimamo turto 

išlaidos. 

2. Paimamo žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojama pagal pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus iki žymos Nekilnojamojo turto 

registre apie pradėtą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą padarymo. Už 

žemės sklype esančių sodinių, medynų tūrį, negautą derlių, įdėtas lėšas žemės ūkio 

produkcijai ir miškui auginti atlyginama pinigais pagal rinkos vertę. Jeigu visuomenės 

poreikiams paimamas statiniais ar įrenginiais užstatomas ar užstatytas žemės sklypas, už 

jau pastatytus ar statomus žemės sklype asmenims nuosavybės teise priklausančius 

statinius ar įrenginius turi būti atlyginama pinigais pagal rinkos vertę. Jeigu visuomenės 

poreikiams paimamas žemės sklypas, kuriame vykdoma ūkinė komercinė veikla, žemės 

savininkui ir (ar) kitam naudotojui atlyginami nuostoliai, susiję su ūkinės komercinės 

veiklos paimamame visuomenės poreikiams žemės sklype nutraukimu ar jos apribojimu. 

Apskaičiuojant visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo, jame esančių statinių ir 

įrenginių rinkos vertę, turi būti atsižvelgiama į tą pačią žemės verčių zoną žemės verčių 

žemėlapiuose patenkančių žemės sklypų, statinių ir įrenginių sandoriuose, sudarytuose nuo 

specialiojo plano, kurio pagrindu buvo pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams 

procedūra, patvirtinimo iki turto vertinimo ataskaitos parengimo, nurodytų tokių 

nekilnojamųjų daiktų kainų pokytį. 

3. Paimamo visuomenės poreikiams turto vertė ir šiame straipsnyje nurodyti 

nuostoliai apskaičiuojami taikant Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų 

įstatyme (toliau – Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas) nustatytą individualaus 
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turto vertinimo būdą, o turto vertinimo metodas kiekvienu atveju parenkamas atsižvelgiant 

į kriterijus, nustatytus Vyriausybės patvirtintoje Turto vertinimo metodikoje. Visuomenės 

poreikiams paimamo turto vertė įforminama parengiant turto vertinimo ataskaitą. 

4. Visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimą užsako ir už turto vertinimo 

darbus sumoka projektą įgyvendinanti institucija. 

 

 

 

Esama situacija. Aplink rekonstruojamą kelią vyrauja žemės ūkio teritorijos, todėl kelio platinimo 

įgyvendinimui neišvengiamas dirbamos žemės praradimas. Žemėnauda vertinama vadovaujantis Corine žemės 

danga – tai europinės klasifikacijos žemės danga, pagal kurią suskirstyta visa Lietuvos žemėnauda. 

A5 kelio aplinkoje vyrauja ir daugiausia bus užstatoma: 

• žemdirbysčių teritorijų nedrėkinamos dirbamos žemės (kodas 211); 

• žemdirbysčių teritorijų kompleksiniai žemdirbystės plotai (kodas 242); 

• žemdirbysčių teritorijų dirbamos žemės plotai su natūralios augalijos intarpais (kodas 243); 

• dirbtinių dangų pramoniniai ir komerciniai objektai (kodas 121). 
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94 pav. Lietuvos 2018 m. CORINE žemės danga (CLC) (Geoportal suteikti duomenys 2020 m. lapkričio mėn.). 

Corine žemės danga – tai europinės klasifikacijos žemės danga, pagal kurią suskirstyta visa Lietuvos žemėnauda. 
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Poveikio vertinimas.  

Žemės paėmimas visuomenės poreikiams – žemės išpirkimas teisingai atlyginant savininkams ir (ar) 

kitiems naudotojams, kai ši žemė yra reikalinga visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės 

svarbos projektus. Paimant žemę, taip pat paimamas ir joje esantis kitas privatus nekilnojamasis turtas, 

patenkantis į paėmimo ribas, prieš terminą nutraukiamos valstybinės ir privačios žemės ir joje esančio kito 

nekilnojamojo turto nuomos ir (ar) panaudos sutartys ir panaikinamos daiktinės teisės į žemę ir joje esantį kitą 

nekilnojamąjį turtą. 

Tuo tikslu rengiamas Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas – specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentas. 

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams kiekiai. 

PAV ataskaita rengiama trims etapams (tarp Marijampolės-Kalvarijos), ketvirtas etapas rengiamas 

atskirai (kaip tęstinis, suderinamas), tačiau žemės paėmimas visuomenės poreikiams numatomas visame 

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

pat Lenkijos sienos. Žemės paėmimas vykdomas, skaidant savivaldybėmis (savivaldybių riba yra ties ~76,12 

km). 

Kalbant tik apie PAV ataskaitoje vertinamus tris etapus, detalizuojama, kad nuo 56,83 iki 85,00 

km iš viso reikia paimti apie 310 ha žemės (Marijampolės savivaldybėje apie 193 ha, Kalvarijos sav. apie 

117 ha).  

 

Žemiau ataskaitoje pateikiamas bendras iki pat Lenkijos sienos reikalingas paimti žemės poreikis.  

Marijampolės savivaldybėje bendras visuomenės poreikiams tenkinti reikalingas žemės plotas 

– 285,5573 ha: 

• privačios nuosavybės teise valdomas – 182,2882 ha plotas; 

• valstybės nuosavybės teise valdomas – 93,4123 ha plotas; 

• laisvos valstybinės žemės plotas – 9,8568 ha. 

Kalvarijos savivaldybėje bendras visuomenės poreikiams tenkinti reikalingas žemės plotas – 314,9240 

ha: 

• privačios nuosavybės teise valdomas – 196, 3163 ha plotas; 

• valstybės nuosavybės teise valdomas – 99,4003 ha plotas; 

• laisvos valstybinės žemės plotas sudaro –19,2074 ha. 

Bendras plotas – 600,4813 ha (į šiuos  plotus įeina  ir esami keliai). 

Paimamų visuomenės poreikiams žemės sklypų skaičius (su valstybinės žemės sklypais) – 413 vnt. 

Marijampolės savivaldybėje. 

Paimamų visuomenės poreikiams žemės sklypų skaičius (su valstybinės žemės sklypais) – 332 vnt. 

Kalvarijos savivaldybėje. 

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). Pagal įstatymą yra atlyginama už paimtą turtą. 

Vadovaujantis 13 straipsnio 1 punktu (Atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą turtą ir turto 
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vertinimo tvarka), paimant privačią žemę visuomenės poreikiams, žemės savininkui turi būti teisingai 

atlyginama už žemę pinigais pagal rinkos vertę. Žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui pinigais atlyginama 

paimamoje visuomenės poreikiams žemėje esančių sodinių, medynų tūrio, negauto derliaus, įdėtų lėšų žemės 

ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė, visi kiti savininko ir (ar) kito naudotojo nuostoliai, patirti dėl žemės 

sklypo ir jame statomų ar jau pastatytų statinių, įrenginių, dėl žemės sklype esančių želdinių paėmimo 

visuomenės poreikiams, taip pat iškėlimo iš visuomenės poreikiams paimamo turto išlaidos. 

Paimamo žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojama pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, 

naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus iki žymos Nekilnojamojo turto registre apie pradėtą žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams procedūrą padarymo. Už žemės sklype esančių sodinių, medynų tūrį, negautą derlių, 

įdėtas lėšas žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti atlyginama pinigais pagal rinkos vertę. Jeigu visuomenės 

poreikiams paimamas statiniais ar įrenginiais užstatomas ar užstatytas žemės sklypas, už jau pastatytus ar 

statomus žemės sklype asmenims nuosavybės teise priklausančius statinius ar įrenginius turi būti atlyginama 

pinigais pagal rinkos vertę. Jeigu visuomenės poreikiams paimamas žemės sklypas, kuriame vykdoma ūkinė 

komercinė veikla, žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui atlyginami nuostoliai, susiję su ūkinės komercinės 

veiklos paimamame visuomenės poreikiams žemės sklype nutraukimu ar jos apribojimu. Apskaičiuojant 

visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo, jame esančių statinių ir įrenginių rinkos vertę, turi būti 

atsižvelgiama į tą pačią žemės verčių zoną žemės verčių žemėlapiuose patenkančių žemės sklypų, statinių ir 

įrenginių sandoriuose, sudarytuose nuo specialiojo plano, kurio pagrindu buvo pradėta žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams procedūra, patvirtinimo iki turto vertinimo ataskaitos parengimo, nurodytų tokių 

nekilnojamųjų daiktų kainų pokytį. 

Paimamo visuomenės poreikiams turto vertė ir nuostoliai apskaičiuojami taikant Lietuvos Respublikos 

turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (toliau – Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas) nustatytą 

individualaus turto vertinimo būdą, o turto vertinimo metodas kiekvienu atveju parenkamas atsižvelgiant į 

kriterijus, nustatytus Vyriausybės patvirtintoje Turto vertinimo metodikoje. Visuomenės poreikiams paimamo 

turto vertė įforminama parengiant turto vertinimo ataskaitą. 

 

Informacija apie teritorijos naudojimo reglamentą (žemės naudojimo paskirtį ir būdus) statybos, 

veiklos vykdymo ir veiklos nutraukimo etapuose: 

• Statybos metu. Rekonstrukcijai nuo 56,83 iki 85,00 km iš viso reikia paimti apie 310 ha žemės 

(Marijampolės savivaldybėje apie 193 ha, Kalvarijos sav. apie 117 ha). Iki statybų pradžios 

bus suformuotas kelio sklypas/sklypai, kurių paskirtis - kita, būdas – susisiekimo ir 

inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.  

• Veiklos vykdymo metu. Paskirtis išliks - kita, būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų teritorijos. 

• Veiklos nutraukimo etapuose. Veiklos nutraukimas numatomas, tai viena svarbiausių šalies 

susisiekimo arterija. 

Priemonės. Už paimamą žemę yra kompensuojama.  
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2.5.3 Saugomos teritorijos 

Vertinimo metodas. 

Biologinės įvairovės, saugomų gyvūnų ir augalų rūšių, „Natura 2000“ teritorijų vertinimas buvo 

atliktas pagal jau vykdytus tyrimus vietovėje ir esamas laisvai prieinamas duomenų bazes. Įvertintas poveikio 

teritorijoms reikšmingumas. Biologinė įvairovė aprašoma pagal 2020 m. atliktus ir 2015 m. atliktus SPAV 

tyrimų duomenis saugomų teritorijų valstybiniame ir miškų kadastruose pateikiamus duomenis, saugomas 

teritorijas aprašančius teisės aktus ir saugomose teritorijose ar už jų ribų atliktus mokslinius tyrimus: 

• 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.). 

• 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). Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01; 

• 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. „Laukinių 

gyvūnų migracijos per valstybinės reikšmės magistralinius kelius tyrimas, probleminių ruožų 

identifikavimas, pasiūlymų rengti aptvėrimus ir kitas priemones parengimas“ ataskaitą; 

• 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; 

• Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) šiuo metu rengiamo Perinčių paukščių atlaso medžiagą; 

• Esamą gamtosauginę patirtį Lietuvoje ir užsienio valstybėse; 

• Pagal Mindaugo Kirstuko 2020 m. atliktus papildomus biologinės įvairovės tyrimus (stebėseną). 
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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 (apie 1 km atstumu) 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 

 

Esama situacija. 

Saugomų teritorijų tinklą Marijampolės rajono savivaldybėje sudaro: 3 gamtiniai rezervatai (Buktbalės, 

Liūliškynės, Žuvinto), 1 pedologinis (Varnabūdės), 3 botaniniai (Buktos, Dalginės, Paželsvių), 5 botaniniai-

zoologiniai (Amalvo, Kiaulyčios, Pažesvių, Žaltyčio, Želsvos), 1 biosferos rezervatas (Žuvinto) ir 1 poligonas 

(Balbieriškio miško biosferos). Taip pat botaniniai gamtos paveldo objektai: parkai ir skverai (Dovinės vingio 

dendrologinę vertę turintis parkas ir Pašešupio dendrologinę vertę turintis parkas), medžiai (Buktos ąžuolas, 

Grįstakelio ąžuolas, Meškėnų liepa).  

Kalvarijos rajono savivaldybėje saugomų teritorijų tinklą sudaro: 1 geomorfologinis draustinis (Aguonio), 

3 botaniniai draustiniai (Grandų, Jurgežerių, Trakėnų miško), 1 telmologinis (Trakėnų), 1 biosferos poligonas 

(Kalvarijos), ir gamtos paveldo objektas – Vyžupio šaltinis. 

Saugomos teritorijos nutolusios nuo planuojamo rekonstruoti kelio ~ 0,4 km į pietryčius Trakėnų miško 

botaninis draustinis, 1,2 km į pietus nutolęs gamtos paveldo objektas –  Pašešupio dendrologinę vertę turintis 

parkas, ~ 1,6 km į vakarus nutolęs Aguonio geomorfologinis draustinis, bei ~ 2 km į vakaraus nutolęs Jurgežerių 

botaninis draustinis. 

Vadovaujantis LR saugomų teritorijų kadastro duomenimis, planuojamos veiklos I (nuo 56,83 iki 72,5 

km) ir II (nuo 72,5 iki 79,0 km) ruožų artimoje aplinkoje saugomų gamtinių teritorijų nėra. Artimiausia gamtinė 

saugoma teritorija nutolusi daugiau kaip 9 km.  

III (nuo 79,0 iki 85,0 km) ruožo pietinė dalis ribojasi su Kalvarijos biosferos poligonu (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, 
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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. 

Siekiant nedaryti neigiamo poveikio atskiroms „Natura 2000“ teritorijos vertybėms, turi būti 

vadovaujamasi Bendraisiais buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais (LR Vyriausybės 2004-

03-15 nutarimas Nr. 276. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-17), pagal kuriuos: 

Griežlių (Crex crex) apsaugai svarbiose teritorijose: 

• pievos ir ganyklos negali būti paverčiamos ariama žeme; 

• negali būti keičiamas hidrologinis režimas, jeigu dėl to sumažėtų maitinimuisi tinkamų buveinių ar 

pablogėtų jų kokybė; 

• negali būti įveisiamas miškas; 

• skatinama atkurti nusausintų biotopų hidrologinį režimą; 

• skatinama ekologiškai ūkininkauti; 

• skatinama taikyti ekologiškas šienavimo technologijas (šienavimas nuo lauko vidurio linijos, baidytuvų 

naudojimas); 

• skatinama reguliuoti lapių, mangutų, šernų, kranklių, pilkųjų varnų gausą; 

• skatinama šalinti sumedėjusią augaliją ir nendres; 

• skatinama nenaudoti pesticidų; 

• skatinama ekstensyviai ganyti gyvulius (1 hektaro plote 1 sutartinis gyvulys (toliau – SG/ha) ir šienauti 

rankiniu būdu; 

skatinama pradėti šienauti tik po liepos 1 dienos; 

skatinama pradėti ganyti gyvulius ne anksčiau kaip birželio 15 dieną. 

Nendrinių lingių (Circus aeruginosus) ir pievinių lingių (Circus pygargus) apsaugai svarbiose 

teritorijose: 

• negali būti suariamos pievos ir ganyklos; 

• negali būti keičiamas hidrologinis režimas, jeigu dėl to sumažėtų maitinimuisi tinkamų buveinių ar 

pablogėtų jų kokybė; 

• negali būti kertamos nendrės (a); 

• negali būti įveisiamas miškas; 

• skatinama šalinti dalį sumedėjusios augalijos, kad jos plotai sudarytų ne daugiau kaip 30 procentų 

teritorijos sausumos ploto (b); 

• skatinama reguliuoti lapių, mangutų, kanadinių audinių ir kranklių gausą; 

• skatinama ekologiškai ūkininkauti (b); 

• skatinama įrengti naujus nedidelius vandens telkinius ir atkurti sunaikintus; 

• skatinama sukurti ir išsaugoti perspektyvias bebravietes saugomų teritorijų planavimo dokumentuose 

nurodytais atvejais; 

• skatinama nenaudoti pesticidų. 

Pastabos: 1. (a) – veisimosi vietos, šlapžemių augalijos sąžalynai. 2. (b) – maitinimosi vietos, atviri 

vandenys (tik nendrinėms lingėms) ir gretimos atviro kraštovaizdžio teritorijos. 

Švygždų (Porzana porzana) apsaugai svarbiose teritorijose: 

• negali būti keičiamas hidrologinis režimas, jeigu dėl to sumažėtų maitinimuisi tinkamų buveinių ar 

pablogėtų jų kokybė; 

• negali būti įveisiamas miškas; 

• skatinama reguliuoti lapių, šernų, mangutų, kanadinių audinių, kranklių ir pilkųjų varnų gausą; 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

125 

• skatinama atkurti ankstesnio sausinimo metu pažeistą hidrologinį režimą, jeigu tai pagerintų buveinių 

kokybę ir jeigu tai numatyta saugomų teritorijų planavimo dokumentuose; 

• skatinama šalinti sumedėjusią augaliją ir nendres; 

• skatinama ekstensyviai ganyti gyvulius (SG/ha); 

• skatinama pradėti ganyti gyvulius ar šienauti po liepos 1 dienos. 

Dirvoninių kalviukų (Anthus campestris) apsaugai svarbiose teritorijose: 

• negali būti įveisiamas miškas; 

• skatinama šalinti sumedėjusią augaliją, kad atvirose erdvėse fragmentiškai išsidėsčiusi sumedėjusi 

augalija užimtų ne daugiau kaip 5 procentus teritorijos, o atviri be žolinės augalijos dirvų plotai – ne mažiau kaip 

2 procentus teritorijos ir būtų tolygiai pasiskirstę; 

• skatinama reguliuoti bešeimininkių kačių ir šunų, lapių, mangutų, šernų ir kiaunių gausą; 

• skatinama nenaudoti pesticidų. 

6210 Stepinių pievų, 6430 Eutrofinių aukštųjų žolynų, 6450 Aliuvinių pievų buveinėse: 

• negali būti eksploatuojamos naudingosios iškasenos; 

• negali būti įveisiamas miškas ar sodinami pavieniai medžiai ir krūmai, keičiamos natūralios pievos, 

įsėjamos kultūrinės žolės, tręšiama, nupjaunami kupstai, suariami ar kitaip keičiami žolynai; 

• negali būti keičiamas hidrologinis režimas, tiesinamos upelių vagos, įrengiami tvenkiniai, dambos, 

polderiai; 

• skatinama šienauti, ganyti gyvulius saugomų teritorijų planavimo dokumentuose nustatytu intensyvumu. 

6510 Šienaujamų mezofitų pievų buveinėse: 

• negali būti įveisiamas miškas, sausinamos, suariamos pievos, įsėjamos kultūrinės žolės, tręšiama, 

kalkinamas dirvožemis ar kitaip keičiamos natūralios pievos; 

• skatinama šienauti, ganyti gyvulius, reguliuoti savaiminį medžių ir krūmų plitimą. 
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95 pav. Artimiausios saugomos teritorijos PŪV atžvilgiu (www.vstt.lt kadastro duomenys) 

http://www.vstt.lt/
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Poveikio vertinimas saugomoms teritorijoms.  Kelio ruožas nuo 79,0 iki 85,00 km patenka į 

paukščių apsaugai svarbią teritoriją (PAST) Kalvarijos apylinkės (kodas LTKALB001, plotas 19750,9 ha), skirtą 

griežlių (Crex crex), nendrinių lingių (Circus aeruginosus), pievinių lingių (Circus pygargus), švygždų (Porzana 

porzana), dirvoninių kalviukų (Anthus campestris) apsaugai. Todėl darbų nerekomenduojama vykdyti paukščių 

perėjimo metu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 15 d.  

Siekiant nedaryti neigiamo poveikio atskiroms „Natura 2000“ teritorijos vertybėms, bus 

vadovaujamasi Bendraisiais buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais (LR Vyriausybės 2004-

03-15 nutarimas Nr. 276 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-17), kuriuose su kelio tiesimu yra susiję 

tokie reglamentai: pagal nuostatus nebus keičiamas hidrologinis režimas, nebus sausinamos pievos, nebus 

įveisiami miškai (kelio apželdinimas galimas, tai ne  tik neprieštarauja nuostatoms, kaip tik paukščiams bus 

vertikalus barjeras skristi tiesiai ant kelio). Visi kiti reglamentai susiję daugiausia su ūkininkavimu, šienavimu, 

tvenkinių, dambų ir pan. įrengimu, todėl neturi įtakos kelio tiesimo darbų apribojimams. 

Vienintelis kelio tiesimui rekomenduojamas apribojimas šiame ruože nuo 79,0 iki 85,00 km, tai 

atsižvelgiant, kad tai yra paukščių apsaugai svarbi teritorija, kaip jau paminėta aukščiau, nerekomenduojama 

vykdyti paukščių perėjimo metu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 15 d. Esant būtinybei vykdyti darbus ir šiuo 

periodu, būtina suderinti darbų periodą su Vištyčio regioninio parko direkcija, kuriai ši saugoma teritorija 

priskirta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. 

įsakymu Nr. V-9 (2021001-08 įsakymo Nr. V-2 redakcija. 

 

 

Priemonės. 

 Ruošiamas techninio kelio rekonstrukcijos projektas turi būti derinamas su Vištyčio regioninio 

parko direkcija, kuriai priskirtas Kalvarijos biosferos poligonas (vadovaujantis Valstybinės saugomų 

teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-9  (2021 m. 

sausio 8 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija), kuriuo patvirtintas valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių 

direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, 

rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms sąrašas). 

Ruože nuo 79,0 iki 85,00 km, tai atsižvelgiant, kad tai yra paukščių  p apsaugai svarbi teritorija (PAST) 

Kalvarijos apylinkės (kodas LTKALB001, plotas 19750,9 ha), skirtas griežlių (Crex crex), nendrinių lingių 

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

(Anthus campestris)  apsaugai, nerekomenduojama vykdyti paukščių perėjimo metu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 

15 d., o esant būtinybei kelią tiesti ir tokiu metu, reikia darbų periodą susiderinti su Vištyčio regioninio parko 

direkcija. 

Statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo, statybinių vagonėlių, statybinės technikos, 

automobilių stovėjimo aikštelės negali būti įrengiamos „Natura 2000“ teritorijoje taip pat miškų plotų 

teritorijose. 

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

Vertinimo metodas. Bendras saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės vertinimo metodas aprašytas 

prie 5.2.3 skyriaus „Saugomos teritorijos“, jis pilnai atitinka biologinės įvairovės vertinimo metodą. Taip pat 

naudota: 

• Baranauskas, K., 2008. Šikšnosparniai Lietuvoje ir jų apsauga. Vilnius, VPU. 36 p.  

• Kurlavičius P., Stanevičius V., 2009. Gyvūnijos monitoringo metodai. Sudarytojas K. 

Arbačiauskas. – Vilniaus universiteto ekologijos institutas, P. 114–131.  

https://vstt.lrv.lt/uploads/vstt/documents/files/Direktoriaus%20%C4%AFsakymai/VSTTI_del_ST%20priskyrimas_NAUJO_pakeitimo_2021_01_Final.docx
https://vstt.lrv.lt/uploads/vstt/documents/files/Direktoriaus%20%C4%AFsakymai/VSTTI_del_ST%20priskyrimas_NAUJO_pakeitimo_2021_01_Final.docx
https://vstt.lrv.lt/uploads/vstt/documents/files/Direktoriaus%20%C4%AFsakymai/ST%20priskyrimas%20STD_%20naujo%20pakeitimas_2021%2001_FINAL.xlsx
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• Raudonikis L., Stanevičius V., Brazaitis G., Sorokaitė J., Treinys R., Dagys M., Dementavičius 

D., 2006. Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių monitoringo metodikos. Paukščiai. Vilnius, 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Vilniaus universiteto Ekologijos institutas.  

• Raudonikis, L., Riauba, G., Brazaitis, G., Čerkauskas, A., Dagys, M., Morkūnas, J., Pakštytė, E., 

Pranaitis, A., Preikša, Ž., Skuja, S., Stanevičius, V., Vaitkuvienė, D., 2016. Europos Bendrijos 

svarbos paukščių rūšių monitoringo metodikos. Vilnius, Lietuvos ornitologų draugija, Valstybinė 

saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.  

• 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“. 

Vilnius, 2015. 

• Žalakevičius, M., 1986. Paukščių migravimas. Vilnius: Mokslas, 134 p. 

 

Esama situacija. 

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 

natūriniais papildomais lauko tyrimais, kurie buvo nurodyti metodikoje, ankstesniame skyriuje. Žinduolių 

migracija ir jų kiekiai taip pat identifikuoti pagal pėdsakus (pėdsakus grunte, veiklos žymes), paukščiai stebėti 

vizualiai apsilankymų metu liepos-rugsėjo mėnesiais. 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 72,5 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 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 tiltais 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, ypač 

palei kanalus ir Šešupės upę, plinta invaziniai svetimžemiai sosnovskio barščiai (Heracleum sosnowskyi). Jų 

augimo vietos bus patikslintos ir jie naikinami prieš rangos darbus. Žemesnėse vietose, daugiausiai pagrioviuose, 

yra drėgnesnes augavietes mėgstančių, tačiau rūšių gausa nepasižyminčių augalų bendrijų.  

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacinės sistemos „Lietuvos teritorijos 

natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių 

informacinė sistema“ duomenimis, greta kelio iki 100 m atstumu identifikuotos saugomų rūšių augavietės yra 

ties ~75,2 ir ties ~75,4 km (raudonosios gegūnės augavietės), tačiau tikrinant jas 2020 m. šių augalų nerasta. 

 

Želdiniai. Projektuotojo AB „Panevėžio keliai“ užsakymu planuojamam rekonstruoti keliui buvo atlikta 

želdinių inventorizacija. Tyrimus atliko miškininkas-dendrologas Kęstutis Aukselis. Tyrimas atliktas 2020 metų 
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spalio – lapkričio mėnesiais. Tyrimo metu vadovautasi Želdynų įstatymu.  Tyrimas atliktas, vadovaujantis 

Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis ( 2008, sausio 8d. Nr. D1-5): Teritorija suskirstyta 

į grupes. Į grupes jungiami želdiniai ir žėliniai, augantys vienodomis ar panašiomis sąlygomis, pagal rūšis, pagal 

teritoriją, kurioje auga, pagal tikslus, dėl kurių buvo įveisti. Želdyno pavadinimas – Via Baltica Marijampolė – 

Kalvarija. Medžio Nr. plane - kiekvienai atskirai tyriamai grupei suteikiamas atskiras numeris. Rūšinės sudėties 

koeficientas – nėra išskaičiuojamas, kadangi medžių ir krūmų skaičius yra suskaičiuojamas vienetais. Medžio, 

krūmo rūšis - įrašomi inventorizuojamų medžių, krūmų, lianų rūšių pavadinimai (pagal knygą: Gudžinskas Z., 

Lietuvos induočiai augalai. Vilnius, 1999). Medžių, krūmų, lianų kultivarų pavadinimai (formos) rašomi 

originalo kalba lotyniškomis raidėmis tarp apostrofų, didžiąja raide, pvz., paprastasis ąžuolas ‘Fastigiata’.Kiekis 

– įrašomas kiekis vieneto tikslumu. Aukštis – įrašomas medžių aukštis išreikštas sveikais metrais. Aukštis 

nustatomas matuojant aukštimačiu. Skersmuo - įrašomas medžių išmatuotas skersmuo, 2 centimetrų tikslumu. 

Jis matuojamas 1,3 m aukštyje ne žemesniems kaip 1,5 m medžiams. Skersmuo matuojamas žerglėmis. Medžių 

ir krūmų grupių skalsumas – nėra nustatoma, kadangi grupėse medžiai ir krūmai išsidėstę labai netolygiai. 

Želdinių būklė - pildoma kiekvienai įrašytai rūšiai, naudojant 4 balų skalę nuo (1 – gera būklė, 2 – patenkinama, 

3 – bloga, 4 – žuvęs želdinys).Želdinių būklė vertinama apibendrinant kelis rodiklius: genėjimo intensyvumo 

laipsnį, defoliacijos laipsnį, ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį, medžio kamieno (žievės) 

mechaninio pažeidimo intensyvumą, pasvirimo laipsnį. Reikalingos tvarkymo priemonės - įrašomos reikalingos 

tvarkymo priemonės: kirsti, retinti, genėti, pašalinti, persodinti, atnaujinti ir kt. Pastabos – įrašomos medžių 

grupių dendrologinės savybės, augimo sąlygos, reikšmingi pažeidimai ir ligos, ar kitos ypatybės. Įvertinamos 

atliktos priežiūros priemonės. 

Atliktoje želdinių inventorizacijoje buvo apžvelgiami ne tik esamoje ir projektuojamoje kelio juostoje 

augantys želdiniai, bet ir želdiniai augantys atokiau nuo planuojamų darbų ribų palei upelius, prie gyvenamųjų 

sodybų ir pan. (tyrimų teritorija apytiksliai apie 100 metrų atstumu nuo planuojamos kelio juostos ribų). 

Inventorizacijos metu nustatyta, kad didžiausioji dalis grupių yra augančios prie kelio arba tarp kelių. 

Medžiai yra sodinti – klevai, liepos, ąžuolai, beržai, pušys, eglės, bet didžioji dalis savaiminės kilmės – karklai, 

blindės, obelys, slyvos, gluosniai.  

Kita didelė dalis grupių, kurias yra pasodinę aplinkinių teritorijų gyventojai, kaip apsaugines – žaliąsias 

užtvaras, kurios sumažina triukšmą. Daugiausia tam panaudotos pušys ir eglės. Amžius yra nuo 10 iki 30 metų. 

Sodinimo darbų kokybė gera, želdiniai yra prižiūrimi ir nežalojami. 

Yra grupės, kurios auga dirbamuose laukuose arba ganyklose. Jose pagrinde auga krūmai - karklai, ievos 

su nedidele medžių priemaiša – gluosniai, klevai, juodalksniai. Dažniausia tai yra atžalinės kilmės žėliniai. 

Amžius labai įvairuoja nuo 10 iki 110. Būklė nėra gera, nes nėra prižiūrimi ir saugomi. Dauguma jaunesniųjų 

yra atžalinės kilmės, išaugę iš seniau augusių ir dėl įvairių priežasčių sunykusių. 

Kita dalis grupių - tai nedideli miškeliai ar nedideli  medžių ir krūmų gojai. Pasižymi rūšių įvairove, dideliu 

amžiaus skirtumu, taip pat labai įvairuoja tankumas. Dalyje yra grupės, kurios prižiūrimos, prižiūrimos tik jų 

dalys, ar visai neprižiūrimos. 

Žėlinių grupės, kurios auga grioviuose, kanaluose ir prie jų. Tai daugiausia krūmai ir vienas kitas 

savaiminės kilmės medis. Rūšinė sudėtis labai maža, amžius nedidelis, nes beveik visi yra atžalos iš kažkada 

buvusių žėlinių, kurie buvo išpjauti, bet palikti likimo valiai. 

Dar viena dalis grupių, kuri apima įmonių ir prie jų esančias teritorijas, degalines ir prie jų esančias 

teritorijas. Rūšių įvairovė gana gausi, amžius labai įvairus. Priežiūra labai įvairi – nuo labai gerai prižiūrimų iki 

visiškai apleistų. Geriausiai prižiūrimi kolonėlių teritorijose ir aplink jas augantys želdiniai ir žėliniai. 

Yra kelios grupės, kuriose želdiniai ir žėliniai auga prie pat tvorų. Tai želdiniai ir žėliniai, kurie buvo 

pasodinti, norint formuoti, kaip gyvatvorę, bet dėl kai kurių priežasčių buvo pamiršta tai daryti ir dabar auga 

kaip tanki siena. 
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Grupė, kurioje auga atžalos iš buvusių medžių kelmų, kurie buvo pašalinti atliekant kelio rekonstrukcijos 

darbus ir statant atitvarines kelio sienas. Šias atžalas reikia pašalinti, nes šie žėliniai yra labai blogos būklės ir 

neperspektyvūs. 

Išskirtinė grupė, kurioje yra buvęs dekoratyvinių medelių medelynas. Šiuo metu šioje teritorijoje nėra 

vykdoma jokia ūkinė veikla ir yra apleistas sklypas. Joje auga dekoratyvinių rūšių sodinukai. Kai kurių amžius 

dar leidžia juos būti perkeltiems į nuolatines augimo vietas. Būklė nėra bloga. Ši   grupė XXXIX (59,2-59,7 km), 

kuri patenka į kelio sklypą; dalį šių želdinių reikės kirsti, želdiniai nesaugomi, jų kirtimas neprieštarauja teisės 

aktams. Koks tiksliai iškertamas kiekis bus detalizuota techniniame projekte. 

Kita išskirta grupė, į kurią patenka prie upių, upelių augantys žėliniai ir želdiniai. Tai vandens apsauginės 

juostos ir zonos. Rūšių įvairovė nėra didelė. Amžius labai įvairus. Šioje dalyje grupių mažiausiai yra taikyta 

priežiūros priemonių ir nėra daug mechaninių sužalojimų. Tai grupė, kurioje tūrėtų būti skatinamas natūralus 

augimas su nežymiu pakoregavimu, pavyzdžiui praretinimu atliekant kelio priežiūrą. Tai grupės: XLIV, kuri yra 

59,75 km, iš dalies patenka į kelio sklypą, bet kirtimas nereikalingas; CXXXVIII, kuri yra kelio 83,2 km, iš 

dalies patenka į kelio sklypą, bet kirtimas nereikalingas; CXXXIX, kuri yra 83,25 km,  patenka į kelio sklypą, 

gali reikėti kirsti minimaliai, CXL, kuri yra 83,3 km ir didžioji dalis patenka į kelio sklypą, projekto 

įgyvendinimui reikės kirsti šiuos želdinius; CXLIII, kuri yra 83,25 km ir iš dalies patenka į kelio sklypą, kirtimas 

gali būti reikalingas. Koks tiksliai iškertamas kiekis bus detalizuota techniniame projekte. 

Atskira grupe reikia išskirti želdinius, kurie yra pasodinti, norint paminėti tam tikrus įvykius (aptverti 

tvorele), ar augančius pavieniui buvusių sodybų vietose – grupė CXXI, arba visos buvusios sodybos želdiniai su 

želiančiais žėliniais. Rūšinė sudėtis būdinga tokios paskirties želdiniams ir sodyboms. Tai vyresnio amžiaus 

želdiniai. Jų būklė nėra gera, bet būdinga želdiniams, kurie auga tokiomis sąlygomis. Šios dalies želdiniai tūrėtų 

būti saugomi, kaip istorinę vertę turintys ir kraštovaizdžiui būdingi želdiniai. 

Dar viena dalis grupių, kuri apima bažnyčių, koplyčių, kapinių teritorijų dalis, ir dalis aplink jas. Tai 

grupės, kuriose viena didžiausių rūšių įvairovė. Amžius labai įvairus, nuo tik pasodintų iki brandos. Ši yra 

geriausiai prižiūrima grupė, mažiausiai turi mechaninių pažeidimų. Šios grupės želdiniai ir žėliniai turi istorinę 

vertę. Juos būtina saugoti. Inventorizacijos duomenimis tai grupės: XCVII 73,350 km, XCVIII 73,3 km, C 73,3 

km, CIII 76,25 km, kurios nepatenka į kelio sklypą ir jų kirtimas dėl projekto įgyvendinimo nereikalingas. 

 

Gana įdomi dalis grupių, kurią galima apibūdinti, kaip sodintą želdinimo specialistų. Jose želdiniai yra 

sugrupuoti ir susodinti pagal rūšis. Rūšių įvairovė nėra labai didelė, bet parinktos atsižvelgiant į esamą augavietę, 

aplinką. Parinktos dekoratyvios rūšys. Didžiausias šios dalies trūkumas yra, kad jie nebuvo profesionaliai 

prižiūrimi. Dabartiniu metu šiose grupėse gausu savaiminės kilmės žėlinių ir jie panašūs į apleistą plotą. Visose 

grupėse yra mechaninių pažeidimų. Šie želdiniai ir žėliniai dar pakankamai jauno amžiaus, kad juose atlikus 

priežiūros darbus įgautų puikią estetinę išvaizdą. Tai grupės:LXXXVIII, kuri  yra 70,75 km patenka į kelio 

sklypą, kirsti reikia; XCI, kuri yra 70,8 km ir iš dalies patenka į kelio sklypą, gali reikėti kirsti minimaliai. Koks 

tiksliai iškertamas kiekis bus detalizuota techniniame projekte. 

Viena iš vertingiausių dalių yra senos istorinės alėjos ir jų dalys. Sodintos medžių rūšys, kurios geriausiai 

tinka alėjoms – liepos, klevai, uosiai. Ypač vertingos alėjos esančios prie Kalvarijos (grupė CXLIV, kuri yra 

kelio 83,35 km atokiau nuo pagrindinio kelio, prie jungiamojo kelio ir iš dalies patenka į kelio sklypą, gali reikėti 

kirsti tik minimaliai – bus patikslinama techniniame projekte) ir dalis patenkančios ( grupė LXXXVI, kuri yra 

kelio 69,55 km, ji nepatenka į kelio sklypą ir kirsti dėl projekto įgyvendinimo nereikia). Visos šios dalies alėjos 

turi būti išsaugotos, kaip turinčios istorinę ir kraštovaizdinę vertę, o padaryti pažeidimai kuo greičiau pašalinti, 

nes želdiniai sunyks ir bus prarasti. Į šiuos reikalavimus techniniame projekte bus atsižvelgiama ir esant 

galimybei želdiniai išsaugomi, kadangi jie nepatenka į pagrindinio kelio rekonstrukcijos ribas. 

Labai vertinga dalis želdinių, kurią sudaro senieji kelio apsauginiai želdiniai, pasodinti prie kelių 

Marijampolė – Kaunas ir Marijampolė – Karaliaučius. Ją sudaro grupės: XXIX, LXIV, LXX. Šiems želdiniams 

jau trūksta vientisumo, nes dalis yra išnykusių dėl įvairiausių priežasčių, tačiau išlikusieji kelia pasigėrėjimą ir 
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nenuobodų kraštovaizdį, važiuojant šiais keliais. Želdinių būklė atitinka esamą jų amžių. Šios grupės galėtų būti 

pavyzdžiu naujai projektuojamiems kelio apsauginiams želdiniams. 

Dalis grupių, kuriose nėra želdiniai ir žėliniai vertinti – tai namų valdoje ir prie pat jų augantys medžiai ir 

krūmai. 

 

Želdinių inventorizacijos išvados:  

• Vykdant kelių priežiūros darbus, paliekami želdiniai ir žėliniai turėtų būti labiau saugomi. 

Magistralinio kelio juostoje želdiniai neišskiriami, kaip saugotini, jų priežiūra vykdoma pagal 

dokumento „Kelių priežiūros vadovas“ nuostatas. 

• Alėjos ir jų dalys – turi būti saugotina ir yra neatskiriama kraštovaizdžio dalis. Į šiuos reikalavimus 

techniniame projekte bus atsižvelgiama ir esant galimybei išsaugomi alėjos želdiniai, esantys 

83,35 km. Jie nepatenka į pagrindinio kelio rekonstrukcijos ribas, o yra atokiau kelių šimtų metrų 

atstumu, prie jungiamojo kelio. 

• Senieji kelio apsauginiai želdiniai – vertingas dvidešimtojo amžiaus pirmos pusės palikimas, kurie 

esant galimybei bus išsaugomi ir nekertami. 

• Mažieji miškeliai ir gojai – vertingi kraštovaizdžio elementai, kurie nepatenka į kelio 

rekonstrukcijos ribas, tačiau važiuojant keliu paįvairina monotonišką agrarinį kraštovaizdį. 

• Upės ir upeliai savo apsaugos juostose ir zonose turi žėlinių, kurių dalis patenka į kelio sklypą ir 

dalį šių žėlinių reikės kirsti.  Jų kirtimas neprieštarauja teisės aktams, nesaugomi. Koks tiksliai 

iškertamas kiekis bus detalizuota techniniame projekte. 

• Geras pavyzdys – gyventojų pasodintos želdinių žaliosios apsauginės sienos, kurių palei kelią 

gausu, tai daugiausia pušys ir eglės, kurių dalis patenka į projektuojamą kelio sklypą ir, kuriuos 

reikės pašalinti. Gyventojų apsaugai nuo triukšmo, bus diegiama triukšmo užtvaros arba 

kompleksinė priemonė – triukšmo užtvaros ir želdiniai. 

• Anksčiau rekonstruotose kelio dalyse yra pasodinta želdinių, kurių daugumos būklė – bloga, t.y. 

visose grupėse, kur yra vykdytas žolės pjovimas, rasti želdinių ir žėlinių mechaniniai pažeidimai, 

padaryti vykdant darbus. Kad naujai įveisti želdiniai sėkmingai augtų ir būtų geros būklės, ir 

nebūtų žalojami, tūri būti užtikrinta jų apsauga. Rekomenduojama naudoti kamienų apsaugas nuo 

mechaninių pažeidimų. Kelių priežiūrą vykdo AB „Kelių priežiūra“ pagal dokumento „Kelių 

priežiūros vadovas“ nuostatas. Želdinių apsauga, vykdant statybos darbus, vykdoma atsižvelgiant 

į LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymo „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos 

darbus, taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. Priemonės želdinių apsaugai taip pat pateiktos 33 

lentelėje. 

• Taip pat sodinukai ne visada prigyja, todėl rekomenduojama sodinti žemesnius (pvz. iki 1,8 m), 

reikalaujančius mažiau priežiūros, laistymo ir vadovautis 2007 m. gruodžio 14 d. LR aplinkos 

ministro įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (galiojanti 

suvestinė redakcija nuo 2011-12-25). Detalesnės rekomendacijos kaip rūpintis želdiniais bus 

detalizuotos prie techninio projekto parengtame apželdinimo plane. 

Želdinių inventorizacija su tiksliais kelio kilometrais,  ar patenka į kelio sklypą ar projekto įgyvendinimui 

reikės kirsti konkrečios grupės želdinius  pateikta prieduose. 

 

Atliktoje inventorizacijoje buvo apžvelgiami ne tik esamoje ir projektuojamoje kelio juostoje augantys 

želdiniai, bet ir želdiniai augantys atokiau nuo planuojamų darbų ribų palei upelius, prie gyvenamųjų sodybų ir 

pan. Pagal atliktos inventorizacijos duomenis, PAV ataskaitoje želdiniai išskirstyti į tuos, kurie patenka arba 

priartėja prie darbų ribų: 
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• Į saugomus vertingus želdinius. Šie želdiniai arba tik ribojasi arba patenka minimaliai į darbų 

ribas, jų kirsti praktiškai nereikia, bet bus patikslinama techniniame projekte. Saugomų prie 

planuojamų darbų ribų priartėjančių saugomų želdinių plotas apie 8 ha. 

• Į dėl planuojamų dabų neišvengiamai kertamus želdinius. Pavieniai želdiniai bus kertami visame 

ruože. Bendras plotas, kuriame bus šalinami medžiai yra apie 64 ha, tačiau koks tikslus bus 

kertamų medžių kiekis vnt. ir krūmų kiekis bus nustatyta ir įvertinta techniniame projekte. 

Atsižvelgiant į tai, kad kelio aplinka nėra gausi želdiniais gali būti kertama tik labai mažas kiekis 

pavienių želdinių augančių tokiame dideliame plote. 

• Inventorizacijoje nagrinėtus ir paliekamus, nekertamus želdinius, kurie apima net 66 ha plotą, 

apimantį ne tik sankryžų želdinius ar želdinius patenkančius į projektuojamo kelio juostą, bet 

neliečiamus, tačiau ir apie 100 m atstumu nuo projektuojamos kelio juostos esančius želdinius, 

kurie formuoja bendrą želdinių karkasą. Šie želdiniai nagrinėti inventorizacijoje ir aprašyti PAV 

ataskaitoje, kadangi jie nors ir nepatenka į planuojamų darbų ribas, tačiau formuoja esamo kelio 

ir formuos projektuojamo kelio bendrą kompleksinę kelio ir kraštovaizdžio visumą. 

 

96 pav. Saugomi, paliekami ir kertami želdiniai kelio 56,83-64 km ruožas 
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97 pav. Saugomi, paliekami ir kertami želdiniai kelio 67-85 km ruože 
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98 pav. Plotai, kuriuose saugomi, želdiniai, kirtimai praktiškai nereikalingi, tačiau bus patikslinama techniniame 

projekte. 

 

 

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.  

Retų ir saugomų vabzdžių rūšių neaptikta. 

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). 
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Žuvys. Nuolat gyvenančios, stabilios žuvų populiacijos aptinkamos tik Šešupės upėje (rekonstruojamas 

kelias ją kerta tiltais du kartus – ties Kuktiškėmis ir aukščiau Kalvarijos). Čia aptinkamos šios žuvys: lydeka 

(Esox lucius), šližys (Barbatulus barbatulus), gružlys (Gobio gobio), karšis (Abramis brama), kuoja (Rutillus 

rutillus), paprastoji aukšlė (Alburnus alburnus), srovinė aukšlė (Alburnoides bipunctatus), rainė (Phoxinus 

phoxinus), šapalas (Squalus cephalus), strepetys (Leuciscus leuciscus), paprastasis kūjagalvis (Cotus gobio), 

trispyglė dyglė (Gasterosteus aculeatus). 

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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99 pav. Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės (šaltinis: geoportal.lt) 
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POVEIKIO VERTINIMAS. 

2015-2018 m. rengtame SPAV dokumente buvo nagrinėtos ir avarijos su gyvūnais. Buvo nurodyta, kad 

stambieji Lietuvos plėšrūnai – vilkai ir lūšys ieškodami maisto ir tinkamų teritorijų taip pat ne retai kerta 

numatomą rekonstruoti kelią. Aplinkinės teritorijos yra tinkamos lūšių buveinėms, be to Pietų Lietuvoje gausu 

pagrindinio lūšių maisto – stirnų ir kiškių, todėl manoma, kad lūšys migruoja per numatomo rekonstruoti 

magistralinio kelio Nr. A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožą nuo 57,70 iki 85 km. Remiantis 2015-2017 

metų Vilkų ir lūšių apskaitos duomenimis9 lūšių pėdsakai buvo aptikti Varnabūdės miške, netoli Marijampolės, 

nedideliuose miškeliuose šalia Kalvarijos rajono ribos. 

SPAV dokumente nurodyta, kad per kelią migruojantys gyvūnai sukelia avarijas, būtina aptverti kelią 

tinkline tvora ir įrengti perėjas  stambiesiems gyvūnams, taip pat rekonstravus kelią padidės greitis, tuo pačiu 

padidės ir susidūrimų su gyvūnais rizika, todėl tiek SPAV ataskaitoje, tiek PAV ataskaitoje yra numatomos 

priemonės: 

• Atliktų biologinės įvairovės tyrimų rezultatai parodė, kad žvėrys migruoja visoje trasoje, bet 

labiausiai 77 km. Stirnų, kiškių, lapių ir smulkesnių žinduolių migracijos takai susiformavę ties 

upeliu Gulbinu, tarp Pasūduonės tvenkinio ir Suduonios upės. Todėl kelią būtina aptverti kelią 

tinkline tvora ir įrengti žaliąjį tiltą stambiesiems gyvūnams. 

• Rekonstruojant ir projektuojant naujus tiltus  per Šešupę 59,79 km ir per Šešupę 83,36 km, 

numatomas įrengti sausumos kelias stambiesiems žinduoliams migruoti palei upę. 

• Siekiant saugaus eismo reikalavimų, norint išvengti susidūrimų  su gyvūnais, kelią būtina aptverti 

tinkline tvora ir įrengti gyvūnų perėjas. Nerengiant projekto nėra galimybių įrengti pralaidas/ 

perėjas gyvūnų migracijai, o panaikinant galimybę migruoti gyvūnų populiacija gali išsigimti. 

Galimi ir kiti neigiami poveikiai; sutrikdo sezonines migracijas, neleidžia gyvūnams pasiekti 

maitinimosi, dienojimo plotų. 

 

Siekiant išvengti neigiamo poveikio biologinei įvairovei dar 2018 m. buvo numatytos tam tikros 

priemonės, kurios šioje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje yra papildytos ir patikslintos (pateikta 

žemiau). 

 

PRIEMONĖS. 

 
Dirvožemiui 

Priemonė. Statybos darbų metu viršutinis dirvožemio sluoksnis turi būti saugomas, kad nebūtų  pažeistas 

nukasant, sutrypiant, sumaišant ir pan. Statybos metu nukasta žemė ir derlingas dirvožemio sluoksnis turi būti 

panaudojami vietos reljefui sutvarkyti, sankasos šlaitų ir kitų žemės paviršių rekultivacijai, apsėjant žole.  

 

Augalijai 

Priemonė. Baigus statybos darbus turi būti atkuriama žolinė augalija. Tam turi būti naudojami vietiniai 

augalai (ne adventyvinės ar invazinės rūšys). Dėl statybos darbų pažeistos vietos šalia kelio turi būti apsėtos 

greitai dygstančiomis, tvirtą šaknų sistemą turinčiomis vietinėmis (ne invazinėmis ir ne adventyvinėmis) 

ganyklinėmis žolių rūšimis.  

 

Priemonė. Želdiniai, trukdantys planuojamai ūkinei veiklai (medžiai ir krūmai), bus kertami laikantis 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų su želdinių kirtimu susijusių reikalavimų, taisyklių ir procedūrų. 

 

 
9 https://www.vilkai.lt/antrus-metus-nesurinkus-patikimu-duomenu-vilkai-ir-lusys-bus-skaiciuojami-kitaip-2017-04-28 
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Priemonė. Saugotiniems želdiniams kirsti, prieš atliekant želdinių šalinimo darbus, turi būti gautas 

Marijampolės arba Kalvarijos (priklausomai kurioje savivaldybės teritorijos dalyje yra saugomi želdiniai) rajono 

savivaldybės leidimas. 

Techninio projekto metu siūlomas sankryžų apželdinimas, taip pat esant laisvos vietos (identifikuojant 

laisvas vietas) kur įmanoma pasodinti pavienių želdinių ar jų grupių (atsižvelgiant į eismo saugumo, topografijos 

ir aplinkosauginių teisės aktų reikalavimus). Taip iš dalies būtų kompensuojama už reikalingus iškirsti želdinius. 

Atrenkant sodmenis vadovautis 2007 m. gruodžio 14 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-674 „Dėl 

Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2011-12-25), pagal kurį: 

Sodmenys turi būti sveiki: be žaizdų, fizinių pažeidimų, kenkėjų ir grybinių ligų pakenkimų, puvinio, 

gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys fiziškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų, nenuvytę. 

Medžiai ir krūmai turi turėti prie stiebo pririštą etiketę, kurioje nenuplaunamais žymekliais įrašytas augalo 

lietuviškas ir lotyniškas pavadinimas, nurodytas atsparumas šalčiui, medžiams – kamieno apimtis (matuojama 1 

m aukštyje nuo šaknies kaklelio, apjuosiant kamieną lanksčia matuokle 5 mm tikslumu), persodinimų skaičius 

ir šaknų gumulo dydis (sodinamiems su žemės gumulu) ar konteinerio talpa (pasodintiems konteineriuose), 

krūmams – augalo dydis. 

Reikalavimai medžiams: 

- vienas tiesus kamienas. Kamieno kreivumas (didžiausias atstumas nuo kamieno iki prie jo priglaustos 

tiesiosios, matuojant 1 mm tikslumu) neturi būti didesnis kaip 23 mm; 

- taisyklinga, simetriška laja; 

- gerai susiformavusi šaknų sistema; 

- lapuočiams: 

- lajoje turi būti suformuotas skeletas, t. y. turi būti trijų eilių ašys: stiebas (pirmos eilės ašis), iš jo 

išaugusios šakos (antros eilės ašys) ir iš šių šakų išaugusios šakelės (trečios eilės ašys); 

- kamieno apimtis – ne mažesnė kaip 10–12 cm; 

- gatvių želdinimui – kamienas (stiebo dalis nuo šaknies kaklelio iki lajos, iki pirmųjų gyvų šakų) ne 

trumpesnis kaip 2,2 m; 

- šaknų žemės gumulas – ne mažesnis kaip 40–50 cm (sodinamiems su žemės gumulu); 

- spygliuočiams (išskyrus augančius krūmu, žemaūgių veislių, besidriekiančių formų): 

- šaknų žemės gumulas – ne mažesnis kaip 30–40 cm (sodinamiems su žemės gumulu); 

- eglės – ne žemesnės kaip 2 m, pušys – 1,5 m, kiti spygliuočiai – 1 m. 

Sodinimui skirti dideli lapuočiai medžiai – kurių kamieno apimtis ne mažesnė kaip 20–25 cm. 

Reikalavimai krūmams (išskyrus besidriekiančių formų): 

- ne žemesni kaip 20 cm; 

- lapuočiai krūmai turi turėti ne mažiau kaip tris šakas, išskyrus rožes (jos turi turėti ne mažiau kaip 2 

šakas). 

Kamieninės formos krūmams ir gyvatvorėms skirtiems medžiams ir krūmams 4–7 punktuose (išskyrus 

4.3 punkto reikalavimą) nurodyti reikalavimai netaikomi. 

Krūmokšniams, puskrūmiams ir žoliniams augalams (iš jų ir gėlėms) taikomi 3 punkto reikalavimai. 

 

Priemonė. Draudžiama kirsti ir genėti saugotinus medžius intensyviausiu laukinių veisimosi laikotarpiu, 

nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę saugiam eismui arba pateikiama 

eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad 

kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 

Šiuo laikotarpiu nerekomenduojami ir visų kitų pakelės želdynų tvarkymo darbai. 

Statybos darbų metu siekiant apsaugoti želdinius, bus vykdoma želdinių apsauga. Želdinių apsauga, 

vykdant statybos darbus, vykdoma atsižvelgiant į LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymo „Dėl 
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želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. Statybos darbų metu siekiant 

apsaugoti želdinius, kurių projekte nenumatyta pašalinti, rangovui nurodoma, kad būtina imtis šių priemonių: 

• išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos 

pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

• iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo 

įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto, aptveriant visą 

statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 

• įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo 

metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 

• laistyti želdinius; 

• nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir 

įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo 

kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių 

kamienų ir krūmų; 

• nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau 

kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą 

nuo kraštinio stiebo; 

• tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir krūmų, 

sienutes statramsčiais; 

• užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per 

mėnesį; 

• medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų 

(ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 

• nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio 

ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno. 

• baigus statybos darbus, privaloma: apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant 

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717. Sutvarkyti želdinius teritorijoje 

už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus. 

 

 

Gyvūnijai 

Techniniem projekte visos priemonės minimos šiame skyriuje bus suderintos atsižvelgiant į 

kraštovaizdžio dalyje pateiktus reikalavimus, geros praktikos pavyzdžius ir pastabas. 

Priemonė. Ties 75,3 km esamu Pasūduonės tvenkiniu dešinėje kelio pusėje numatomos įrengti stacionarias 

apsaugines gelžbetonines tvoreles, skirtas varliagyvių nukreipimui nuo kelio, kadangi 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). Ilgis Pasūduonės pusėje apie 360 m, 

kitoje kelio pusėje apie 60 m (nuo pralaidos į abi puses po 30 m), kad varliagyviai galėtų saugiai patekti iš 

Pasūduonės tvenkinio į Sūduonios upę. 

Likusi teritorija, kurioje kelias daugiausia yra tarp dirbamų laukų, nėra tinkama varliagyviams.  

Varliagyviai gana įprasti vandens telkiniuose – Šešupėje, melioracijos kanaluose, prie kelio esančiose kūdrose 

ir tvenkiniuose, jautriose vietose numatomos apsaugos priemonės nuo varliagyvių patekimo į kelią. 

Siekiant apsaugoti besiveisiančius varliagyvius, nerekomenduojami vandens telkinių (kanalų, kūdrų ir 

pan.) tvarkymo darbai varliagyvių neršto ir buožgalvių vystymosi iki suaugėlio metu nuo kovo pradžios (esant 

ankstyvam pavasariui) iki liepos pradžios. 
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Atsižvelgiant į tai, kad SPAV dokumente buvo numatyta, kad tvoreles (iš abiejų kelio pusių su 

pralaidomis) varliagyviams rekomenduojama įrengti visose vietose, kur po keliu bus įrengiamos pralaidos 

vandeniui, PAV ataskaitoje rekomenduojama tverti tinklo tvorą visame kelyje su apačioje sutankintomis 

akutėmis, kad varliagyviai ir smulkioji fauna nepatektų į magistralinį kelią arba, jei būtų prisegamas prie tvoros 

tik papildomas tankus papildomas tinklelis, o ne integruota į tinklo tvorą, tuomet diegti tik tose vietose kaip 

numatyta SPAV dokumente. Plačiau aprašyta kraštovaizdžio dalyje. 

Taip pat prie jungiamųjų kelių rekomenduojama kelių priežiūros metu vykdyti stebėseną ir nustačius 

varliagyvių migraciją, tokioje vietoje ties pralaidomis įrengti tinklo tvoreles varliagyviams. 

 

100 pav. Varliagyvių ir paukščių apsaugos priemonės ties Pasūduonės tvenkiniu 

 

Priemonė. Žuvų neršto periodu (nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.) Šešupės upėje ties Kuktiškėmis 

ir aukščiau Kalvarijos tilto statybos darbai, kurie susiję su darbais vandenyje neturi būti vykdomi. Darbus 

šiuo periodu prie Šešupės galima vykdyti tik sausomoje. Taip pat šiose vietose yra numatytos priemonės taršos 

prevencijai – avarinio naftos produktų ar kitų agresyvių teršalų išsiliejimo atvejams. 

 

Priemonė. Ties 75,3 km esamu Pasūduonės tvenkiniu paukščių apsaugai nuo patekimo į kelią numatoma 

apie 340 m ilgio ir 4 m aukščio tvora arba >3 m aukščio tankių želdinių užtvara, kuri nukreips paukščių skridimo 

trajektoriją.  

SPAV dokumente buvo rekomenduojama įrengti ažūrinius atitvarus, kad paukščiai negalėtų skristi 

neaukštai nuo kelio paviršiaus. Atsižvelgiant į sunkaus transporto aukštį, detalizuojant priemonę, atitvaras būtų 

įrengiamas 4 m aukščio jį darant iš smulkaus metalinio ar plastikinio tinklo. Tinklo akies dydis turėtų būti 

parenkamas toks (iki 2 cm diametro), kad per jį nepralįstų ir smulkieji žvirbliniai paukščiai, ilgis apie 340 m. 

Vietoje tinklo tvoros paukščių skridimo trajektorijai kaip alternatyva, vadovaujantis užsienio praktika ir 

rekomendacijomis  numatoma sodinti aukštus >3 m aukščio medžius arba aukštus krūmus, kadangi kuo aukštesni 

želdiniai sodinami, tuo priemonė tampa efektyvesnė jau iš karto ją įdiegus. Detalizuojant priemonę, ten, kur yra 

vietos (PK 751+90) rekomenduojama medžiai (galbūt ir gyvatvorė), kur vietos mažai (PK 753+10) – gyvatvorė. 
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Tokios priemonės taikomos ir užsienyje, žemiau paveiksle pateikiama Olandų rekomendacija paukščių skridimo 

trajektorijai pakeisti panaudojant želdinius. Taip pat apžvalginiuose užsienio straipsniuose siūlomos priemonės: 

tankiai sodinti medžiai (h >3 m), spygliuotų krūmų (nevedančių vaisių) gyvatvorės [35, 36, 37]. 

 

101 pav. Alternatyvi ažūriniams atitvarams, kraštovaizdyje natūrali įsikomponuojanti priemonė – želdiniai, kurie 

nukreipia paukščių skridimo trajektoriją pagal olandų metodiką [33] 

 

Priemonė. Siekiant išvengti gyvūnų žūčių ir sumažinti avaringumą siūloma visa magistralinio kelio A5 

ruožą aptverti tinklo tvora. Antriniam neigiamam poveikiui išvengti įrengiamos priemonės gyvūnų migracijai. 

Tveriama ~30 km ruožas iš abiejų kelio pusių. 

 

Priemonė. Tinkamai įrengta tvora apsaugos tiek laukinius gyvūnus tiek eismo dalyvius. Kadangi 

teritorijoje migruoja stambūs laukiniai gyvūnai, reikia naudoti 2,50 m aukščio tvorą, įkasant ją į žemę 30 cm 

gyliu (dėl šernų). Antžeminis tvoros aukštis 2,20 m. Tvora turi būti rengiama kelio sankasoje tarp magistralinio 

kelio ir jungiamojo kelio, tokiu būdu ženkliai sumažėja laukinių gyvūnų patekimo į aptvertą kelio ruožą 

tikimybė. 

 

Priemonė. Įrengiant tinklo tvorą, būtina užtikrinti laukinių gyvūnų pasišalinimo iš aptverto kelio ruožo 

tikimybę, statant nušokimo rampas ar vienvėrius 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 įrengus horizontalius barjerus žmonės galėtų laisvai judėti, horizontalių 

barjerų įrengimo vietoje (jeigu ten yra gyvenamoji aplinka) turi būti pritaikyta žmonių poreikiams (įrengti šalia 

vartelius, mažinti tarpus tarp grotų. ir t. t.). Varteliai pėstiesiems turi būti įrengti su automatiniu/spyruokliniu 

uždarymo mechanizmu. 

 

Priemonė. Kad stambieji gyvūnai saugiai kirstų numatomą rekonstruoti kelią įprastinėse jų migracijų 

vietose, virš rekonstruojamo kelio ~77,02 km numatoma įrengti žaliąjį tiltą. 

 

Rekomendacijos žaliojo tilto įrengimui 

 

Esant intensyviam eismui keliuose žūsta daug stambiųjų gyvūnų. Stambiaisiais gyvūnais įprastai laikomi 

kiškiažvėrių (Lagomorpha) būrio ir didesni gyvūnai (porakanopių (Perissodactyla) ir dalis plėšrūnų (Carnivora) 

būrio). Nukenčia ne tik patys gyvūnai – nemažai susidūrimų kelia pavojų ir žmonių gyvybėms. Paros eismo 

intensyvumui esant 2500–10000 aut./parą, gyvūnai bando pereiti kelią, bet apie 60 % iš jų žūsta. Kai kelyje paros 

eismo intensyvumas yra mažesnis kaip 2500 aut./parą, žūsta ≤ 35 % kelią bandančių pereiti gyvūnų. Didelis 

eismo intensyvumas (≥ 10000 aut./parą) atbaido gyvūnus, jie rečiau bando pereiti kelią, todėl jų mirtingumas 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

142 

kelyje mažėja. Tačiau tokie keliai sutrikdo sezonines migracijas, neleidžia gyvūnams pasiekti maitinimosi, 

dienojimo plotų.  

Viena iš priemonių stambiųjų gyvūnų apsaugai ir eismo saugumo užtikrinimui yra žalieji tiltai. Žalieji 

tiltai – tai platesnės nei 20 m perėjos gyvūnams virš kelio. Ant žaliųjų tiltų yra galimybė kurti buveines: 

nedidelius miškelius (miško tęsinius), krūmynus, užpelkėjusius vandens telkinius. Didelis jų plotis leidžia 

sukurti kelių tipų buveines, kad gyvūnai galėtų pasirinkti patraukliausią. Tai užtikrina migracijos galimybes jais 

naudotis beveik visų rūšių sausumos gyvūnams. 

Žaliasis tiltas numatytas įrengti rekonstruojamo magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 

ruožo 77,02 km. Remiantis anksčiau atliktais tyrimais ir įvairiais kitais šaltiniais, šios kelio ruožo aplinkos 

gretimybėje stambiųjų gyvūnų gana gausu. Vyrauja atviro agrarinio kraštovaizdžio žinduoliai: pilkieji kiškiai, 

usūriniai šunys, rudosios lapės, stirnos. Čia yra susiformavę jų migracijos keliai. Taip pat aptinkami taurieji 

elniai ir briedžiai, nors per kelią jie migruoja rečiau, paprastai tik sezoninių migracijų metu, kuomet įveikia 

didelius atstumus. 

Žaliasis tiltas numatytas įrengti natūraliame reljefo gūbryje, kuris perkastas tiesiant jau esamą kelią. Tai 

pats optimaliausias variantas, nes tilto viršus bus tokiame pačiame aukštyje kaip ir aplinkinė teritorija. Tai 

palengvins pačio žaliojo tilto įrengimą, sumažins kaštus, o žvėrims tokia vieta atrodys natūraliau ir patraukliau, 

nes į abi puses reljefas žemėja pamažu ir gyvūnai matys už tilto esančią teritoriją.  

Į Vakarus nuo numatomos žaliojo tilto vietos 1,5–4 km atstumu yra nemažai nedidelių miškelių, laukų 

giraičių, teikiančių prieglobstį įvairiems stambesniems žinduoliams. Į Rytus nuo numatomos žaliojo tilto vietos 

vyrauja dirbami laukai, kuriuose priklausomai nuo auginamų kultūrų mėgsta maitintis augalėdžiai žinduoliai, 

taip pat medžioja rudosios lapės ir usūriniai šunys. 

Žaliasis tiltas bus naudingas ne tik jau minėtiems gyvūnams, juo galės naudotis ir kiti rečiau šiose 

apylinkėse aptinkami žinduoliai (pvz., barsukai, lūšys pilkieji vilkai ir kt.), juo labiau, kad tiltas tarnaus daugelį 

metų. 

Žaliojo tilto konstrukcija gyvūnų migracijai didelės įtakos neturi. Žaliasis tiltas, tinkamai apželdinus jo 

viršų ir įrengus papildomas gyvūnų nukreipimo ir apsaugos priemones, dažniausiai užtikrina efektyvią gyvūnų 

migraciją. 

Lietuvoje statant žaliuosius tiltus stambiesiems gyvūnams praktikos ir patirties praktiškai nėra, todėl reikia 

atsižvelgti į kitų šalių patirtį. Mūsų šalyje stambiesiems gyvūnams virš intensyvaus eismo kelių rekomenduojama 

įrengti ≥ 20 m pločio perėjas (žaliuosius tiltus) (Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros 

rekomendacijos. Biologinės įvairovės apsauga APR-BĮA 10. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas 2010-04-01 Nr. V-90). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad 

rekonstruojamas magistralinis kelias turės 4 intensyvaus eismo juostas, rekomenduojame siauriausioje vietoje jį 

projektuoti bent 35 m. Žinoma, kuo tiltas platesnis, tuo gyvūnams, ypač stambiesiems kanopiniams, yra 

patrauklesnis. Siaurais tiltais stambieji gyvūnai vengia naudotis.  

Nors žaliuoju tiltu pagrinde naudosis pilkieji kiškiai, rudosios lapės, usūriniai šunys ir stirnos, būtina tilto 

šonuose įrengti akliną tvorą, kuri dalinai tarnaus ir kaip triukšmo mažinimo priemonė gyvūnams, kurių negalėtų 

įveikti ir tokie žinduoliai kaip taurieji elniai ar briedžiai. Tilto apsauginės sienelės ar tvoros aukštis negali būti 

mažesnis kaip 2,5 m.  

Apsauginės sienelės taip pat turi užstoti tiltu besinaudojantiems gyvūnams pravažiuojančių automobilių 

šviesas, sumažinti automobilių keliamą triukšmą. Jei tilto šonuose įrengiama tinklinė tvora, siekiant sumažinti 

gyvūnų trikdymą šviesomis ir garsu tiltas turi būti apželdintas vietinėmis tankių krūmų ar medelių rūšimis. 

Priklausomai ar tiltas bus apželdintas, ar ne, jo paviršius dengiamas 0,3–2 m storio dirvožemio sluoksniu, todėl 

apželdinimui naudojami krūmai ir medeliai turi pakęsti sausras. Tilto centrinė dalis turi būti paliekama 

neapželdinta sumedėjusia augalija arba apželdinama tik pavieniais ne žoliniais augalais. Kuo storesnis 

dirvožemio sluoksnis, tuo tvirtesnė turi būti tilto konstrukcija.  
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Jei miškingose vietovėse žalieji tiltai dažniau yra apželdinami ir projektuojami taip, kad vizualiai 

gyvūnams primintų miško aikštes, tai agrariniame kraštovaizdyje žaliasis tiltas gali būti ir be želdinių. Tokiu 

atveju užtenka paprastesnės ir plonesnės perdangos konstrukcijos, o tilto šonai aptveriami apsaugine sienele. Vis 

tik rekomenduojame tiltą ir jo prieigas apželdinti. 

Projektuojant tiltą taip pat būtina numatyti su bendra magistralės aptvėrimo sistema susijungiančias 

nukreipiančiąsias sieneles ar tvoras, padedančias gyvūnams lengviau orientuotis kurioje vietoje yra perėja.  

 

Pagrindinės rekomendacijos projektuojant žaliąjį tiltą: 

 

• minimalus tilto plotis: 35 m; 

• minimalus apsauginės tvoros ar sienelės aukštis: 2,5 m; 

• minimalus dirvožemio sluoksnis ant tilto centrinės dalies, kur bus užsėjama tik žoline augalija: 

0,3–0,4 m; 

• minimalus dirvožemio sluoksnis tilto kraštuose: 0,6 m apželdinant krūmais ir 1,5 m apželdinant 

medžiais;  

• apželdinant tiltą naudoti tik vietines krūmų ir medžių rūšis, pirmenybę teikiant tankialajėms ir 

sausroms atsparioms rūšims. Reikia atkreipti dėmesį, kad apželdinus tiltą vien tik lapuočių rūšimis, 

šaltuoju metų laiku būdami be lapų jie savo funkcijas atliks tik iš dalies. 

• neapželdintus tilto plotus reikia užsėti tik vietinių augalų mišiniu, negali būti naudojamos 

adventyvinių ir invazinių rūšių sėklos; 

• jeigu dėl eismo saugumo ir vairuotojų orientavimo reikalingas apšvietimas tilto apačioje – jis 

(apšvietimas) gali būti įrengiamas (neintensyvus). Įrengiant kelio apšvietimą ties tiltu reikia laikytis šių 

rekomendacijų: 

- jei apšvietimas įrengiamas – pagal technines galimybes jį įrengti toliau nuo tilto ir parinkti 

mažesnio intensyvumo apšvietimą;  

- apšvietimo atramų aukštis turi būti parenkamas taip, kad lempos nešviestų į perėja 

besinaudojančius gyvūnus; 

• aklina tvora turi būti ilgesnė nei žaliasis tiltas, kadangi aklina tvora turi užsilenkti ir tarnauti kaip 

nukreipiamasis elementas vedantis link tilto. Geros praktikos pavyzdys pakankamam užlenkimui 

pateiktas 82 pav. AB „Panevėžio keliai“ kraštovaizdžio skyriuje pateiktame 3D vaizde nurodyti per 

trumpi užsilenkimai, rengiamame techniniame projekte parametrai bus patikslinti pagal PAV ataskaitą. 

 

 

 

 

Žaliųjų tiltų pavyzdžiai: 
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102 pav. Pavyzdys Nr.1,  Nr.2 

  

103 pav. Pavyzdys Nr.3, Nr. 4 

 
 

 
 

104 pav. Pavyzdys Nr.5, Nr. 6 
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105 pav. Pavyzdys Nr.7, Nr. 8 

 

 

Perėjos po keliu  žvėrims 

Kaip perėjos po keliu numatomi praėjimai po esamais ir planuojamais tiltais per Šešupę dviejose 

vietose (59,79 km ir 83,36 km). Kitų perėjų po keliu gyvūnams nenumatoma, vietoje požeminių perėjų pasirinkta 

įrengti pirmąjį žaliąjį tiltą Lietuvoje, kuris bus apsaugotas nuo triukšmo ir automobilių šviesų, bus apželdintas, 

patogus ir saugus gyvūnams saugiai migruoti per kelią. Žaliasis tiltas pasirinktas kaip efektyvesnė priemonė nei 

požeminė perėja10. Atsižvelgiant į tai, kad rekonstruojamas magistralinis kelias turės 4 intensyvaus eismo 

juostas, perėja po keliu bus tamsi ir nepatraukli stambiesiems gyvūnams, ypač briedžiams ir tauriesiems elniams. 

Stambiesiems gyvūnams įrengiamos perėjos turi būti erdvios ir šviesios, o dirbtinis apšvietimas nėra tinkamas. 

Svarbus dalykas – neprojektuoti žmonių takų per perėjas, nes jie mažina perėjos efektyvumą. Gyvūnai vengia 

žmonių lankomų vietų, juos atbaido žmogaus kvapas, didėja teritorijos užterštumo pavojus. Tas pats pasakytina 

ir apie perėja važiuojančias motorines transporto priemones – keturračius ir motociklus, kurie taip pat atbaido 

laukinius gyvūnus. Požeminės perėjos po keliu trūkumai: 

• vis tik kai kurie mokslininkai abejoja, kad požeminės perėjos yra tinkamos briedžiams ir 

tauriesiems elniams 

 

10 Remiantis Balčiausko ir L. Balčiauskienės (Gamtos tyrimų centras) duomenimis, per vienerius metus, nuo 2014 m. kovo 

iki 2015 m. kovo, požeminėse perėjose buvo užregistruoti 372 laukiniai 15 rūšių žinduoliai – daugiausiai usūriniai šunys, rudosios lapės, 

barsukai, stirnos, taip pat ir pavieniai kiškiai, šernai, kiaunės, šeškai, danieliai, briedžiai, taurieji elniai, ūdros, kanadinės audinės ir kt. 

Nustatyta, kad kanopiniai gyvūnai dažniau naudoja didžiausias požemines perėjas (įrengtas 68,8 km kelyje Vilnius–Panevėžys ir 

230,5  km kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda). Mažiau naudojamos tos požeminės perėjos, kuriomis dažnai važinėja transporto priemonės. 

Požeminių perėjų naudojimą mažina įrengimo trūkumai ir nepakankama priežiūra, kai gyvūnai turi galimybę patekti į kelią aplenkdami 

perėją (pro spragas tinklo tvorose arba neuždaromus vartelius). Požeminėse perėjose gyvūnus gali gąsdinti aidas. Ties įėjimu užaugus 

krūmams, pačioje perėjoje išdėliojus didelius akmenis, medžių kelmus ir pan., aidas susilpnėja. Lietuvoje iki šiol yra įrengta daugiau kaip 

30 požeminių perėjų, maždaug pusė iš jų – stambiems laukiniams gyvūnams. Tačiau daugelio mokslininkų nuomone, požeminės perėjos 

tinkamos tik smulkiems laukiniams gyvūnams. Vertinant briedžių ar elnių elgseną, požeminė perėja – dažniausiai tikrai ne išeitis. A. 

Ulevičiaus (Gamtos tyrimų centras) nuomone, stambieji žvėrys bijo eiti tuneliu, nes nežino, kas už jo laukia. Jie turi žinoti, nujausti ir 

tada eina. Visa tai susideda į perėjos efektyvumą. Tokių perėjų efektyvumas labai daug nuo ko priklauso ir atmestinai ją įrengus dažnai 

gali būti, kad nebus naudos ir ta perėja neatliks savo paskirties. Kad požeminė perėja būtų efektyvi, ji turi būti įrengta tose vietose, kur 

įvyksta daugiausiai žvėrių ir automobilių susidūrimų, nes ten ir yra gyvūnų migracijos keliai. 
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• siauromis ir tamsiomis požeminėmis perėjomis vengia naudotis briedžiai ir taurieji elniai, nes 

jie natūraliai nesusiduria su situacijomis, kuomet reikia lįsti į tamsų tunelį nematant kas laukia 

priekyje; 

• požeminės perėjos, kuriomis dažnai važinėja transporto priemonės (kaip nagrinėjamu 

rekonstruojamo magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo atveju), gyvūnų 

naudojamos mažiau. 

• požeminėje perėjoje sunku sukurti pakankamą natūralų apšvietimą, o dirbtinis apšvietimas 

nėra tinkama alternatyva. 

 

Požeminių perėjų po tiltas aprašymas, nuotraukos pateiktos ir kraštovaizdžio skyriuje. 

 

 

Priemonės eksploatacijos metu. Stebėsena.  

Vadovaujantis olandų ir kitų užsienio šalių rekomendacijomis [33, 34] ir vykdant biologinės įvairovės 

poveikio mažinimo priemonių ir eksploatuojamo kelio aplinkos stebėseną taip pat rekomenduojama: 

• bent kartą per metus, prieš pat sezonines migracijas atlikti bioįvairovės apsaugai įdiegtų 

priemonių (tvorelių varliagyviams, tvoros tinklo žinduoliams, atitvaro paukščiams (jei būtų 

pasirinkta tokia alternatyva) ir kt.) būklės bei efektyvumo stebėseną; 

• papildomi patikrinimai turėtų būti planuojami po potvynių, stipraus vėjo, sniego ar kitų 

nepalankių sąlygų orų įvykiai; 

• stebint šių priemonių būklę ir efektyvumą ypač svarbu atkreipti dėmesį į eksploatacijos metu 

atsiradusius defektus ir juos laiku šalinti; 

• patikrinimų metu nustačius, kad elementai susidėvėję, būtina pataisyti arba pakeisti sulaužytas 

dalis, deformuotas tinklelius,  tvirtinimo elementus, kuriais tinklas pritvirtinamas prie stulpų; 

• bent kartą per metus pašalinti akmenų, smėlio ar įkritusias medžių šakeles, kitų šiukšlių 

sankaupas iš horizontalių barjerų; 

• bent kartą per metus patikrinti žaliojo tilto sienutės elementus, pakeisti įlūžusias dalis, 

geriausia tikrinti prieš sezonines migracijas. 
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106 pav. Aplinkosauginių priemonių priežiūros vykdymas, šaltinis: CEDR, Maintenance of ecological assets on 

transport linear infrastructure [34] 

 

PAV ataskaitoje rekomenduojamas žaliojo tilto stebėjimo planas, kuris padėtų įvertinti žalio tilto 

efektyvumą, kad stebėsenos metu pagal gautus rezultatus būtų nustatoma kaip vyksta migracija ar žaliojo tilto 

įdiegimo tikslai buvo pasiekti. 

Remiantis užsienio šalių rekomendacijomis apimančiomis žaliojo tilto stebėseną Užsienio šalyse [35, 

33] rekomenduojama tipinė stebėsenos programa apima kasmetinius tilto tyrimus, apimančius bent 3 metų 

periodą, po statybos praėjus 5 ir 10 metų. Iškart po pastatymo nebūtina vykdyto monitoringo, kadangi gyvūnai 

turi susipažinti su tiltu, prie jo priprasti. 

Stebėsena turi būti atliekama pagal stambiųjų žinduolių pėdsakus (ypač gerai stebėti esant sniego 

dangai) arba įrengiant stebėjimo kameras. Siekiant nustatyti priemonės efektyvumą žinduolių pėdsakus (arba 

pačius žinduolius fiksuojant automatiškai fotografuojančia kamera). Tai tikslinga daryti įvairiais sezonais, tačiau 

atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje, kadangi tai pirmasis žaliasis tiltas automobilių keliuose, rekomenduojama 

tyrimus atlikti  bent 5 metus (ir ilgiau) nuo perėjos įrengimo, o po to kas penki metai kartoti 3 metų periode. 

 Automatiškai fotografuojančių kamerų yra įvairių tipų ir gamintojų,  jas žaliojo tilto prieigose galima 

montuoti ant aukštų kelio elementų, pvz. ant akustinės ar tuo tikslu laikinai pastatyto aukšto stulpo, kadangi  

apšvietimo stulpų, ant kurių dažnai filmavimo kameros dedasi, ten nenumatoma arba įrengti kameras per tilto 

vidury, išdėstant jas atitinkamais atstumais, rekomenduojamas pagal gamintojo specifikacijas. Pateikta paveiksle 

žemiau. 
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107 pav. Automatiškai fotografuojančių kamerų yra įvairių tipų ir gamintojų, jas žaliojo tilto prieigose galima 

montuoti ant aukštų kelio elementų ar specialiai laikinai įrengto stulpų, arba kaip šioje nuotraukoje, tilto viduryje 

(šaltinis: https://www.researchgate.net/figure/Green-bridges-overview-A-Green-bridge-Medina-gora-B-Location-of-

the-track-pad-gray_fig8_265174784)  

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

Vertinimo metodas. PŪV teritorijos ir jos apylinkių miškai vertinti pagal saugomų teritorijų 

valstybiniame ir miškų kadastruose pateikiamus duomenis. 

Esama situacija. Kelio aplinkoje esantys miškai priskiriami Marijampolės urėdijai, Varnabūdės, 

Šunskų, Buktos Kalvarijos, Vilkaviškio girininkijoms. 

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

daugiau kaip 2,5 km į šiaurės vakarus. 

Ties 78-79 km į PŪV teritorijos ribos patenka apie 2 arai apsauginių miškų esančių palei Trakiškių 

kaimo Laukų gatvę ir apie 5 arai ūkinio miško, tačiau miško kirtimai nereikalingi – jungiamieji keliai yra 

atitraukti nuo miško ir tik ribojasi su mišku. 

 

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

nereikalingi 

Kitas artimiausias miškas Marijampolės savivaldybės teritorijoje priartėja ties 73,5 km (daugiau kaip 130 

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

geoportal.lt) 
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Poveikio vertinimas.  Miško kirtimai nereikalingi – jungiamieji keliai yra atitraukti nuo miško ir tik 

ribojasi su mišku, todėl neigiamas poveikis nenumatomas. 

Priemonės. Priemonėms poreikio nėra.  

 

2.6 MATERIALINĖS VERTYBĖS  

Vertinimo metodas. Materialinės vertybės – tai inžinerinė ir socialinė infrastruktūra, gyventojų 

nekilnojamasis turtas – žemė, statiniai).  

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166), suvestinė 

redakcija nuo 2021-01-01 nurodo, kad kelio apsaugos zonoje, apimančioje 70 metrų atstumą į abi puses yra 

draudžiama: 1) statyti pastatus, kurie nesusiję su transporto priemonių ir eismo dalyvių aptarnavimu; 2) įrengti 

išorinę reklamą; 3) naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (arba) naudojančią kelio ženklų simboliką. 

Esama situacija. Atsižvelgiant į tai, kad materialines vertybes sudaro inžinerinė ir socialinė 

infrastruktūra, gyventojų nekilnojamasis turtas – žemė, statiniai, o planuojama kelio plėtra išeina už esamo kelio 

juostos ribų, už kelio sklypo, ankstesniais metais buvo parengtas A5 kelio Specialusis planas, kuriuo numatyta 

teritorija, reikalinga kelio rekonstrukcijai. Žemė paimama paėmimo visuomenės poreikiams projektu.  

Griaunama keliolika statinių (iš jų 4 gyvenami namai), tačiau už juos taip pat bus kompensuojama 

teisės aktų numatyta tvarka. Griaunamų pastatų kiekis bus patikslinimas parengtame techniniame darbo projekte. 

Poveikio vertinimas. Neigiamas poveikis nenumatomas, kadangi už paimamą turtą, griaunamus 

statinius yra kompensuojama. Nekilnojamo turto registre įregistruotuose žemės sklypuose, kurie pateks į kelio 

apsaugos zonos ribas, bus registruojama specialioji žemės naudojimo sąlyga – KELIŲ APSAUGOS ZONOS 

(III skyrius, ANTRASIS SKIRSNIS), pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 2019 m. birželio 6 d. 

Nr. XIII-2166, aktuali redakcija nuo 2021-01-01. Kompensavimas įvertintas patvirtintame specialiajame plane. 

Po PAV ataskaitos seksiančiame techniniame darbo projekte bus parengtas griovimo darbų aprašas, 

kuriame bus detalizuoti griaunami statiniai, nurodyti griovimo kiekiai, atliekų kodai, atliekų pavojingumas ir 

atliekų tvarkymas. 
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15 Lentelė. Griaunami statiniai. Griovimai bus patikslinti ir detalizuoti techniniame projekte 

Statinių kiekis, jų vieta Vieta plane 

Statiniai Rudiškių ir Pietarių kaimuose. 

 

 

 

 

 

Statiniai Aleksandravo kaime 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statiniai Marijampolės miesto 

savivaldybėje, UAB „Sūduvos 

vandenys“ 
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Statinių kiekis, jų vieta Vieta plane 

Statiniai Tarpučių kaime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonės. Kompensavimas už nekilnojamąjį turtą teisės aktų numatyta tvarka. 

 

2.7 NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS 

Vertinimo metodas. 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), 

• Rekonstruojamam keliui atliktų archeologinių žvalgomųjų tyrimų medžiaga „Valstybinės 

reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 km iki 97,60 

km rekonstravimas. 2015 metų archeologinių žvalgymų ir istorinių tyrimų apie 

nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėse 

PAŽYMA, 2015, Kaunas, dr. Mindaugas Bertašius, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

specialisto atestatas Nr. 1858“. 

Rengiant rekonstravimo projektą numatytas archeologinių žvalgymų papildymas, iki rangos darbų bus 

atlikti archeologiniai žvalgomieji tyrimai. 

16 Lentelė. Teisės aktai 

Teisės aktas  Reglamentai 

Lietuvos 

Respublikos 

nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos 

įstatymas. Suvestinė 

redakcija nuo 2020-04-

01 

3. Archeologiniai tyrimai – fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, 

kuriais siekiama ištirti virš žemės, žemėje, po vandeniu ar iš dalies po vandeniu 

esančius objektus, siekiant įgyti naujų žinių apie praeityje vykusius reiškinius ir 

procesus, ir surinkti informaciją apie išlikusias, pakitusias ar prarastas 

archeologinio pobūdžio vertingąsias savybes, nustatyti tiriamo objekto istorinę 

raidą patvirtinančius faktus, juos apibendrinti ir dokumentuoti. 

13. Kultūros paveldas – karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos 

ir perduodamos kultūros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu 

požiūriu. 

http://www.kpd.lt/
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Teisės aktas  Reglamentai 

14. Kultūros paveldo objektai – pavieniai, kompleksiniai ar į kompleksą 

įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, t. y. žemės 

sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar 

kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta 

teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar gali jais būti. 

15. Kultūros paveldo objekto teritorija – kultūros paveldo objekto 

užimamas ir jam naudoti reikalingas žemės sklypas ar kitas plotas, kuriam 

nustatomi paveldosaugos reikalavimai. 

20. Nekilnojamasis kultūros paveldas – kultūros paveldo dalis, kurią 

sudaro praeities kartų pastatytos, įrengtos, sukurtos ar istorinių įvykių 

sureikšmintos išlikusios ar neišlikusios medžiaginės kultūros vertybės, tiesiogiai 

susijusios su užimama ir joms naudoti reikalinga teritorija. 

21. Nekilnojamoji kultūros vertybė – kultūros paveldo objekto ar 

vietovės reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių, visuomenei svarbių kaip jos 

kultūrinis turtas, visuma, neatsižvelgiant į tai, kam nuosavybės teise objektas ar 

vietovė priklauso. 

40. Vertingoji savybė – kultūros paveldo objekto, vietovės, jų dalies ar 

elemento bruožas, vertingas etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu. 

41. Vertingųjų savybių keitimas – tvarkybos darbai, veikiantys 

vertingąsias savybes (avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, pritaikymas, 

restauravimas, atkūrimas), taip parenkami ir atliekami pagal šio įstatymo 

nustatytus reikalavimus, kad būtų maksimaliai išsaugotas autentiškumas ir 

kultūros paveldo objektas ar vietovė būtų tinkami naudoti. 

 

9 straipsnis. Nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinė apsauga 

3. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių 

ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys 

asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis 

informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį 

terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą 

ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros 

vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos 

vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą. 

 

Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų 

įstatymas (2019 m. 

birželio 6 d. Nr. XIII-

2166). Suvestinė 

redakcija nuo 2021-01-

01 

V SKYRIUS. SAUGOMOS TERITORIJOS 

  

PIRMASIS SKIRSNIS. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ IR 

VIETOVIŲ TERITORIJOS, JŲ APSAUGOS ZONOS IR 

JOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

 

60 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos kultūros paveldo objektų 

teritorijose, kultūros paveldo vietovėse ir (ar) jų apsaugos zonose: 

1. Kultūros paveldo objekto, nepaskelbto saugomu, teritorijoje draudžiama 

naikinti ar kitaip žaloti kultūros paveldo objekto ir jo aplinkos autentiškumą bei 

vertingąsias savybes, registruotas Kultūros vertybių registre. 

 

2. Moksliniam pažinimui saugomo kultūros paveldo objekto teritorijose, 

kultūros paveldo vietovėse ir (ar) jų apsaugos zonose draudžiama: 

1) saugomo objekto teritorijoje, vietovėje – naikinti ar kitaip žaloti 

nekilnojamųjų kultūros vertybių ir jų aplinkos autentiškumą bei vertingąsias 

savybes, registruotas Kultūros vertybių registre; 
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Teisės aktas  Reglamentai 

2) neištirtose saugomo objekto teritorijos, vietovės dalyse – vykdyti darbus, 

nesusijusius su jų priežiūra ir konservavimu; 

3) saugomo objekto teritorijoje, vietovėje ir jų apsaugos nuo fizinio poveikio 

pozonyje – atlikti bet kokius vandens lygį keičiančius darbus arba veiksmus, 

galinčius sukelti grunto deformaciją sausumoje ar po vandeniu, vandens 

bangavimą; 

4) saugomo archeologinio objekto teritorijoje – plėtoti žemdirbystę ar miškų 

ūkį, išskyrus savaime užaugančių medžių ir krūmų šalinimą; 

5) saugomo objekto, kuriam Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

įstatymo nustatyta tvarka nustatytas rezervinis režimas, teritorijoje – atlikti 

ardomuosius tyrimus, tvarkybos darbus, vykdyti ūkinę veiklą; 

6) saugomo objekto teritorijoje, vietovėje ir jų apsaugos zonose – naikinti ar 

kitaip žaloti nekilnojamosios kultūros vertybės informacinius stendus arba 

kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijos ir jų apsaugos zonos riboženklius 

ir kitus statinius ir (ar) daiktus, skirtus vertingosioms savybėms pažymėti ar 

parodančius, kad teritorija yra saugoma kaip nekilnojamoji kultūros vertybė. Šie 

statiniai ir (ar) daiktai gali būti keičiami ar statomi nauji tik gavus už kultūros 

paveldo apsaugą atsakingos institucijos pritarimą projektui ar numatomai veiklai 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Statybos įstatyme ar kultūros 

ministro nustatyta tvarka; 

7) saugomo objekto teritorijoje, vietovėje – atidengti autentiškas netirtas 

saugomas dalis ar elementus, atkasti netirtus pastatų rūsius, atidaryti laidojimo 

kriptas ar rūsius, atidengti ir judinti archeologinius sluoksnius, judinti, tirti, iškelti 

archeologinius radinius. Šiems darbams vykdyti turi būti gautas institucijos, 

atsakingos už kultūros paveldo apsaugą, leidimas, išduotas Nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatyta tvarka. 

 

3. Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomo kultūros paveldo objekto 

teritorijoje, vietovėje ir (ar) jų apsaugos zonose draudžiama: 

1) saugomo objekto teritorijoje, vietovėje – naikinti ar kitaip žaloti 

nekilnojamųjų kultūros vertybių ir jų aplinkos autentiškumą bei jų vertingąsias 

savybes, registruotas Kultūros vertybių registre; 

2) saugomo objekto teritorijoje, vietovėje ir jų apsaugos zonose: 

a) statyti statinius, kurie dėl savo aukščio, apimties ar išraiškos būdo arba 

formos nustelbtų nekilnojamąsias kultūros vertybes arba trukdytų jas apžvelgti; 

b) naikinti ar kitaip žaloti paminklines lentas, nekilnojamosios kultūros 

vertybės informacinius stendus arba kultūros paveldo objektų ar vietovių 

teritorijos ir jų apsaugos zonos riboženklius ir kitus statinius ir (ar) daiktus, skirtus 

vertingosioms savybėms pažymėti ar parodančius, kad teritorija yra saugoma kaip 

nekilnojamoji kultūros vertybė. Šie statiniai ir (ar) daiktai gali būti keičiami ar 

statomi nauji tik gavus už kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos 

pritarimą projektui ar numatomai veiklai Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatyme, Statybos įstatyme ar kultūros ministro nustatyta tvarka; 

3) neištirtose saugomo objekto teritorijos, vietovės dalyse – vykdyti darbus, 

nesusijusius su jų priežiūra ir konservavimu; 
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4) neištirtose saugomo objekto teritorijos, vietovės dalyse – atidengti 

autentiškas netirtas saugomas dalis ar elementus, atkasti netirtus pastatų rūsius, 

atidaryti laidojimo kriptas ar rūsius, atidengti ir judinti archeologinius sluoksnius, 

judinti, tirti, iškelti povandeninius objektus, atskiras jų dalis ar archeologinius 

radinius. Šiems darbams vykdyti turi būti gautas institucijos, atsakingos už 

kultūros paveldo apsaugą, leidimas, išduotas Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatyme nustatyta tvarka. 

 

4. Viešajam pažinimui ir naudojimui saugomo objekto teritorijoje, vietovėje ir 

(ar) jų apsaugos zonose, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, 

Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme, Žemės įstatyme ar kultūros 

ministro nustatyta tvarka negavus už kultūros paveldo apsaugą atsakingos 

institucijos pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama: 

1) saugomo objekto teritorijoje ir vietovėje – formuoti ir pertvarkyti žemės 

sklypus, keisti žemės sklypų naudojimo būdą (būdus), užstatymo tankį, 

intensyvumą, užstatymo tipą; 

2) saugomo objekto teritorijoje, vietovėje ir jų apsaugos zonose: 

a) statyti statinius ir įrenginius, keisti jų aukštį, keisti upių vagas, keisti esamus 

ir įrengti naujus vandens telkinius, keisti reljefą, įrengti naujus ar plėsti esamus 

karjerus, sodinti vertingąsias savybes užstosiančius želdinius; 

b) įrengti komercines reklamas, lauko antenas ir kitus techninius įrenginius 

kultūros paveldo statinių išorėje. 

 

5. Viešajai pagarbai saugomų kultūros paveldo objektų teritorijoje, vietovėje ir 

(ar) jų apsaugos zonose draudžiama: 

1) saugomo objekto teritorijoje – naikinti ar kitaip žaloti saugomo objekto ir jo 

aplinkos autentiškumą bei vertingąsias savybes, registruotas Kultūros vertybių 

registre; 

2) saugomo objekto teritorijoje, vietovėje ir jų apsaugos zonose – naikinti ar 

kitaip žaloti nekilnojamosios kultūros vertybės informacinius stendus arba 

kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijos ir jų apsaugos zonos riboženklius 

ir kitus statinius ir (ar) daiktus, skirtus vertingosioms savybėms pažymėti ar 

parodančius, kad teritorija yra saugoma kaip nekilnojamoji kultūros vertybė. Šie 

statiniai ir (ar) daiktai gali būti keičiami ar statomi nauji tik gavus už kultūros 

paveldo apsaugą atsakingos institucijos pritarimą projektui ar numatomai veiklai 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Statybos įstatyme ar kultūros 

ministro nustatyta tvarka. 

 

Esama situacija. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nurodoma, kad Kultūros paveldas, 

tai  karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir perduodamos kultūros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, 

estetiniu ar moksliniu požiūriu. Oficialiai registruotos vertybės pateikiamos Nekilnojamųjų vertybių registre. 

Vadovaujantis registro duomenimis, į PŪV teritoriją nekilnojamosios kultūros vertybės nepatenka, artimiausios 

yra: 

• Pietarių kaimo senosios kapinės (kodas 22081), esančios 390 m atstumu nuo PŪV teritorijos. 
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• 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. 

 

110 pav. Skardupių kaimo senosios kapinės (kodas 22098) ir planuojami sprendiniai. KPD objektai pateikti pagal 

geoportal kadastrinę informaciją. Privažiavimas prie vertybės numatomas 

 

• 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. 
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111 pav. Deivoniškių kaimo senosios kapinės (kodas 22024) ir planuojami sprendiniai. KPD objektai pateikti pagal 

geoportal kadastrinę informaciją. 

 

 

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

esančios 40 m atstumu nuo pačios PŪV teritorijos, tačiau nuo sprendinių -jungiamojo kelio 

yra apie 80 m atstumu. Planuojami sprendiniai patenka į vizualinį apsaugos pozonį. 

 

112 pav. Kampinių piliakalnis su gyvenviete (kodas 21066), vizualinės apsaugos pozonis ir planuojami sprendiniai. 

KPD objektai pateikti pagal geoportal kadastrinę informaciją. 

 

• Kampinių kaimo senosios kapinės (kodas 22022), esančios 440 m atstumu nuo PŪV teritorijos. 
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• 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, tačiau patikslinama, kad nuo pačių sprendinių (jungiamojo kelio) nutolę apie 135 

m atstumu. Vizualinės apsaugos pozonis nutolęs apie 100 m. 

 

113 pav. Vertybės  (kodas 23137), vizualinės apsaugos pozonis ir planuojami sprendiniai. KPD objektai pateikti 

pagal geoportal kadastrinę informaciją. Patekimas prie vertybės neapribotas, galimas per jungiamąjį kelią. 

 

• 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. 

• Kalvarijos dvaro sodybos fragmentai (kodas 334), ribojasi su PŪV teritorija, tačiau patys 

sprendiniai į PŪV teritoriją nepatenka. 

 

114 pav. Kalvarijos dvaro sodybos fragmentai (kodas 334) ir planuojami sprendiniai. KPD objektai pateikti pagal 

geoportal kadastrinę informaciją. Sprendiniais sutvarkoma įvaža. 
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115 pav. PŪV kultūros paveldo vertybių atžvilgiu (šaltinis: kultūros paveldo vertybių duomenys iš geoportal 

duombazės), 2020 m. 
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Dr. Mindaugas Bertašius (atestato Nr. 1858) 2015 gegužės – liepos mėn. atliko istorinius tyrimus, jų 

metu buvo peržiūrėta archyvinė medžiaga, istoriniai žemėlapiai, vadovaujantis KPD 2015-07-22 išduotų leidimu 

Nr. 251 projektuojamoje kelio trasoje (Marijampolės ir Kalvarijos sav.) papildomai atlikti archeologiniai 

žvalgymai apie nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes. Tyrimų tikslas – išžvalgant vietovę, apklausiant 

gyventojus ir tyrinėjant archyvinius duomenis surinkti informaciją apie neregistruotas nekilnojamojo kultūros 

paveldo vertybes. Buvo surinkti atsiveriančiose atodangose esantys archeologinio pobūdžio radiniai, 

lokalizuotos ir fiksuotos objektų vietos, fotografuoti kultūros paveldo vertybių požymių turintys objektai ir 

vietovė, aprašytos vietovės reljefo ypatybės, nustatytas paviršiaus pobūdis.    

Pateikiamas galimo poveikio registruotiems ir nelokalizuotiems nekilnojamo kultūros paveldo 

objektams vertinimas. Poveikio neregistruotam kultūros ir archeologijos paveldui vertinimas atliktas: a) atliekant 

pirminių ir išvestinių šaltinių analizę, surenkant archyvinę medžiagą bei kultūros istorijos informaciją apie 

trasoje esančius objektus; b) vadovaujantis šaltinių analize atliktais archeologiniais žvalgymais (be kasinėjimo 

darbų) vizualiai išžvalgant teritoriją, fotografuojant vietovėje esančius nekilnojamų kultūros vertybių požymių 

turinčius objektus, atodangų vietose surenkant archeologinio pobūdžio radinius, išžvalgant buvusių vandens 

telkinių pakrantes, apklausiant gyventojus ir surenkant informaciją apie istorinius įvykius bei kultūrinės 

atminties objektus. 

Tyrimai buvo atlikti ne tik PAV ataskaitoje vertintame ruože, tačiau visame planuojamame kelio ruože 

nuo pat Marijampolės iki sienos su Lenkija. 

17 Lentelė. M. Bertašiaus nustatytų Registruotų ir neregistruotų nekilnojamojo kultūros paveldo 

objektų sąrašas. 
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Buvo gauti šie archeologinių žvalgymų ir istorinių tyrimų rezultatai visame ruože nuo Marijampolės 

iki Lenkijos sienos: 

• 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. 

 

18 Lentelė. Neigiamą poveikį mažinančių priemonių bendrieji reikalavimai, nurodyti M. Bertašiaus 

pažymoje 

Iki pradedant statybų darbus, spec. plano darbų stadijoje: Statybų darbų metu:  

1. Neregistruotuose, bet archeologinių žvalgymų ir istorinių tyrimų metu 

aptiktuose, spėjamose laidojimo vietose ar reljefiniuose objektuose – senkapiuose, 

pilkapiuose ir piliakalniuose (lentelė 1) – kurie patenka į kelio trasos statybos darbų 

zoną, siūlomos dvi alternatyvos pagal prioritetą (1 / 2 variantas):  

1.2. Nesant galimybės apeiti spėjamo objekto teritoriją, darbų zona 

siaurinama ir šioje statybų darbų zonoje specialiojo plano ruošimo stadijoje būtina 

atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus, siekiant nustatyti archeologines 

vertingąsias savybes bei nustatyti ar patikslinti objekto ribas.   

2. Neregistruotuose, bet archeologinių žvalgymų ir istorinių tyrimų metu 

aptiktuose, spėjamuose objektuose – senovinėse vietose gyvenvietei (lentelė 2) – 

kelio trasos statybos darbų zoną susiaurinti ir atlikti žvalgomuosius archeologinius 

6. Naujai klojamos 

trasos tyrimams galioja 

archeologinių žvalgymų 

metodikos reikalavimai pagal 

paveldo tvarkybos reglamento 

PTR 2.13.01:2011 punktą 19.9 

visam trasos ilgiui. Statybos 

darbų metu statybos zonoje 

šalinant augalinį ar žemės 

paviršiaus sluoksnį, kartu 

atliekami archeologiniai 

žvalgymai. Jų metu aptikus 
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tyrimus, siekiant nustatyti archeologines vertingąsias savybes bei nustatyti ar 

patikslinti objekto ribas.  

3. Registruotuose objektuose, jų apsaugos zonoje, ar galimo poveikio 

zonoje, būtina atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus.  

3. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu atradus vertingųjų savybių 

požymių turinčius objektus, sluoksnį ar struktūras, dar kartą įvertinama galimybė 

apeiti atrasto objekto teritoriją, minimizuojant galimą neigiamą statybų darbų 

poveikį. Nesant tam galimybės, būtina atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus  

trasos zonoje patikslintoje objekto teritorijoje.     

4. Kitose neregistruotuose, bet archeologinių žvalgymų ir istorinių tyrimų 

metu aptiktuose, spėjamuose objektuose – kaimavietėse, dvarvietėse, gamybos 

įrenginių vietose bei kt. – kelio trasos statybų zonoje šiame darbų etape nenumatoma 

atlikti archeologinių tyrimų.  

5. Pažymoje pateikiamas objektų sąrašas, kuriuose iki statybų darbų etapo 

reikia atlikti žvalgomuosius tyrimus. Pridedamoje 1 lentelėje pateikiamos tyrimų 

apimtys, privalomuose tirti objektuose (žvalgomieji tyrimai pagal paveldo tvarkybos 

reglamento PTR 2.13.01:2011 punktą 20.1, 20.2).   

archeologinių vertingųjų 

požymių turinčias struktūras ar 

sluoksnį, archeologo nurodytose 

kelio trasos atkarpose, laikinai 

stabdomi žemės judinimo darbai 

(jeigu tai būtina), kol bus atlikti 

šių struktūrų ar sluoksnio 

žvalgomieji arba detalieji 

archeologiniai tyrimai (PTR 

2.13.01:2011 punktas 22.3, 

jiems galioja atitinkamų tyrimų 

metodikos reikalavimai).  

 

 

Poveikio vertinimas. 

Kultūros paveldo departamento Alytaus-Marijampolės teritorinis padalinys 2020-11-03 Nr. (9.38-A)2-

636 pritardamas PAV programai nurodė, kad planuojant kelio rekonstrukcijos darbus pagal galimybes būtina 

numatyti privažiavimus prie rekonstruojamo kelio esančių kultūros paveldo objektų. Privažiavimą būtina 

numatyti prie 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 vietos (kodas 23137). 

Į pastabą atsižvelgta, lankytojai per naujai formuojamus ir jungiamuosius kelius galės privažiuoti prie 

objekto. 

Taip pat pritarime programai buvo nurodyta, kad rengiant ataskaitą atsižvelgti į dr. Mindaugo 

Bertašiaus (atestato Nr. 1858) pažymoje pateiktus tyrimų rezultatus. Į visus juos atsižvelgta. 

19 Lentelė. KPD vertybių lentelė, vertybių vertingosios savybės 

Nr

. 

KPD objektas ir 

atstumas PŪV 

atžvilgiu 

Objektų vertingosios savybės 

 

Poveikis,  sprendiniai vertingųjų savybių 

atžvilgiu, privažiavimas prie vertybės 

1. Pietarių kaimo 

senosios kapinės 

(kodas 22081), 

esančios 390 m 

atstumu nuo 

PŪV teritorijos. 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus 

elementai – Pietarių kaimo 

gyventojų palaikai, reljefas 

(nedidelė aukštuma, PV pusėje 

apaugusi lapuočiais medžiais; 

būklė gera; FF Nr. 1-8; 2018 m.); 

Neigiamas poveikis nenumatomas, vertingosios 

savybės nepažeidžiamos. Lankytojai esamais 

keliais galės privažiuoti prie objekto. 
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2. Tautinio sąjūdžio 

veikėjo Vinco 

Šlekio sodybos 

vieta (kodas 

2672), esanti 330 

m atstumu nuo 

PŪV teritorijos. 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus 

elementai – lygus reljefas (-; būklė 

gera; FF Nr. 1-3; 2011 m.);7.5. 

Faktai apie svarbias visuomenės, 

kultūros ir valstybės istorijos 

asmenybes (....) 

 

Neigiamas poveikis nenumatomas, vertingosios 

savybės nepažeidžiamos. Lankytojai esamais 

keliais galės privažiuoti prie objekto. 

3. Mokolų kaimo 

senosios kapinės, 

vad. Maro 

kapeliais (kodas 

22116), esančios 

630 m atstumu 

nuo PŪV 

teritorijos. 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus 

elementai – Mokolų k. gyventojų 

palaikai; reljefas (kalva apaugusi 

medžiais ir krūmais; kapinės 

apleistos, antkapinių paminklų 

neišliko; TRP; FF Nr. 1-6; 2013 

m.); 

 

Neigiamas poveikis nenumatomas, vertingosios 

savybės nepažeidžiamos. Lankytojai esamais 

keliais galės privažiuoti prie objekto. 

4. Žudynių vieta ir 

kapas (kodas 

10907), esanti 

1,1 km atstumu 

nuo PŪV 

teritorijos. 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus 

elementai – reljefas lygus (-; TRP; 

FF Nr. 3; 2015 m.); nužudytų ir 

užkastų žmonių palaikai. 

7.5. Faktai, susiję su objektu (....) 

Neigiamas poveikis nenumatomas, vertingosios 

savybės nepažeidžiamos. Lankytojai esamais 

keliais galės privažiuoti prie objekto. 

5. Lietuvos 

partizanų kapai 

(kodas 38850), 

esantys 940 m 

atstumu nuo 

PŪV teritorijos. 

7.1.3.3. įvairūs mažosios 

kraštovaizdžio architektūros 

statiniai ir vaizduojamojo meno 

formos – (....) 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus 

elementai –(....) 

7.5. Faktai apie svarbias 

visuomenės, kultūros ir valstybės 

istorijos asmenybes, įvykius – (....) 

Neigiamas poveikis nenumatomas, vertingosios 

savybės nepažeidžiamos. Lankytojai esamais 

keliais galės privažiuoti prie objekto. 

6. Žydronių kaimo 

evangelikų 

liuteronų 

senosios kapinės 

(kodas 22094), 

esančios 1,1 km 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus 

elementai – Žydronių kaimo 

gyventojų palaikai; lygus reljefas (-

; teritorija apjuosta žemių pylimu, 

apaugusi lapuočiais medžiais, 

alyvų krūmų jaunuolynu, yra 

Neigiamas poveikis nenumatomas, vertingosios 

savybės nepažeidžiamos. Lankytojai esamais 

keliais galės privažiuoti prie objekto. 
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atstumu nuo 

PŪV teritorijos. 

keleto antkapinių paminklų 

fragmentai, iškasinėtos, būklė 

bloga; TRP; FF Nr. 1-9; 2018 m.); 

7. Skardupių kaimo 

senosios kapinės 

(kodas 22098), 

esančios apie 60 

m atstumu nuo 

PŪV teritorijos. 

 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus 

elementai – Skardupių k. 

gyventojų palaikai, reljefas 

(kalvelė; auga medžiai, krūmai, 

kapinės neaptvertos, antkapinių 

paminklų neišliko, yra keletas 

lauko akmenų pakraščiuose, 

iškasinėtos, kapinių būklė bloga; 

TRP Nr. 1; IKONOGR Nr. 1-2; FF 

Nr. 1-9; 2018 m.); 

 

Neigiamas poveikis nenumatomas, vertingosios 

savybės nepažeidžiamos. Lankytojai esamais 

keliais galės privažiuoti prie objekto. 

PŪV sprendiniai nepažeidžia vertingųjų savybių.  

 

8. Vidgirių kaimo 

senosios kapinės 

(kodas 21818), 

esančios 520 m 

atstumu nuo 

PŪV teritorijos. 

7.1.3.3. įvairūs mažosios 

kraštovaizdžio architektūros 

statiniai ir vaizduojamojo meno 

formos – (....) 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus 

elementai – Vidgirių k. gyventojų 

palaikai, reljefas (lygus, teritorijoje 

auga lapuočiai medžiai, medžių 

eilės žymi kapinių ribas; kapinių 

būklė bloga; FF Nr. 1-3; 2016 m.); 

7.5. Faktai susiję su objektu – už 

kapinių teritorijos, prie tvoros 

vartų, pastatytas granitinis 

informacinis paminklas su užrašu: 

„VIDGIRIŲ/ KAIMO KAPINĖS“. 

Neigiamas poveikis nenumatomas, vertingosios 

savybės nepažeidžiamos. Lankytojai esamais 

keliais galės privažiuoti prie objekto. 

 

 

9. Vidgirių kaimo 

antrosios 

senosios kapinės 

(kodas 22460), 

esančios 570 m 

atstumu nuo 

PŪV teritorijos. 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus 

elementai – Vidgirių k. gyventojų 

palaikai, reljefas (nedidelis 

pakilimas; kapinės neaptvertos, 

antkapinių paminklų neišliko, 

kapinių būklė bloga; TRP Nr. 1; 

IKONOGR Nr. 1-2; FF Nr. 1-4; 

2018 m.); 

 

Neigiamas poveikis nenumatomas, vertingosios 

savybės nepažeidžiamos. 
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10. Skardupių 

klebonijos-

vienuolyno 

pastatas (kodas 

2111) ir Švč. 

Mergelės Marijos 

ir Krikščionių 

Pagalbos 

bažnyčia (kodas 

2172), esantys 

330 m atstumu 

nuo PŪV 

teritorijos. 

 

7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija 

–(....) 

7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija 

–(....) 

7.1.1.4. fasadų architektūrinis 

sprendimas – (....) 

7.1.1.5. konstrukcijos – (....) 

7.1.1.6. lubų ir sienų apdaila 

– tinko tipas 

 

Neigiamas poveikis nenumatomas, vertingosios 

savybės nepažeidžiamos. Lankytojai esamais 

keliais galės privažiuoti prie objekto. 

 

11. 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. 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus 

elementai – Deivoniškių k. 

gyventojų palaikai, reljefas 

(kalvelė; antkapinių paminklų 

neišliko, kapinių PV dalyje stovi 

informacinis paminklas, ŠR 

kapinių dalyje yra akmenų, kapinių 

būklė patenkinama; TRP; BR Nr. 

1; IKONOGR. Nr. 1; FF Nr. 1-4; 

2019 m.); 

 

Planuojami darbai nepateks nei į vertybės teritoriją, 

nei į vizualinės apsaugos pozonį. Neigiamas 

poveikis nenumatomas, vertingosios savybės 

nepažeidžiamos. Lankytojai esamais keliais galės 

privažiuoti prie objekto.  

 

12. Kampinių 

piliakalnis su 

gyvenviete 

(kodas 21066), 

esančios 40 m 

atstumu nuo 

pačios PŪV 

teritorijos, tačiau 

nuo sprendinių -

jungiamojo kelio 

yra apie 80 m 

atstumu. 

Planuojami 

sprendiniai 

patenka į 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus 

elementai – reljefas (atskira, 

pelkėtų balų, dabar melioruotų 

laukų, tik iš V pusės – melioracijos 

kanalo supama kalva ir jos PER bei 

ŠR papėdės; teritorija apardyta 

ilgalaikių arimų, melioracijos, 

kalvos viršus, ypač jos Š pusė 

nustumdyta, 1994 m teritorijoje 

ištirtas bendras 16 kv. m dydžio 

plotas, dar vienas šurfas šalia 

teritorijos R krašto ištirtas 1998 m., 

šiuo metu didžioji teritorijos dalis 

dirvonuoja, tik P pašlaitė – 

Planuojami sprendiniai patenka į vizualinį apsaugos 

pozonį, todėl rengiant techninį projektą Kampinių 

piliakalnio apsaugos zonoje numatyta atlikti 

žvalgomuosius tyrimus. Šis reglamentas buvo 

nurodytas ir SPAV ataskaitoje. Techninis projektas 

taip pat bus derinamas su Kultūros paveldo 

departamento Alytaus-Marijampolės teritoriniu 

padaliniu. 
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vizualinį 

apsaugos pozonį. 

dirbama; TRP; FF Nr. 1-7; 2017 

m.); 

 

 

13. Kampinių kaimo 

senosios kapinės 

(kodas 22022), 

esančios 440 m 

atstumu nuo 

PŪV teritorijos. 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus 

elementai – Kampinių k. gyventojų 

palaikai, reljefas (kalvelė; kapinės 

neaptvertos, antkapinių paminklų 

neišliko, apaugusios žole, kapinių 

būklė patenkinama; TRP Nr. 1; 

IKONOGR Nr. 1-3; FF Nr. 1-6; 

2018 m.); 

7.4. Artimiausios kultūros paveldo 

objekto teritoriją ar vietovę 

supančios aplinkos kultūrinio 

kraštovaizdžio vertingosios 

savybės – objektas patenka į 

Kampinių piliakalnio su 

gyvenviete (21066, A6K) 

vizualinės apsaugos pozonį. 

Neigiamas poveikis nenumatomas, vertingosios 

savybės nepažeidžiamos.. Lankytojai esamais 

keliais galės privažiuoti prie objekto. 

 

14. 1918 m. vasario 

16-osios 

Lietuvos 

Nepriklausomybė

s 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, 

tačiau 

patikslinama, kad 

nuo pačių 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus 

elementai – lygus reljefas (-; būklė 

bloga; FF Nr. 1-6; TRP; 2016 m.); 

7.1.3.6. želdynai ir želdiniai – 

lapuočiai medžiai (ąžuolai, liepos, 

klevai, kurie greičiausiai buvo 

apsodinti visu sodybos perimetru; -

; FF Nr. 1-6; 2016 m.); 

7.5. Faktai apie svarbias 

visuomenės, kultūros ir valstybės 

istorijos asmenybes –(....) 

 

Neigiamas poveikis nenumatomas, vertingosios 

savybės nepažeidžiamos. Patekimas prie vertybės 

neapribotas ir galimas per naujai formuojamą 

jungiamąjį kelią. 
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sprendinių 

(jungiamojo 

kelio) nutolę apie 

135 m atstumu. 

Vizualinės 

apsaugos pozonis 

nutolęs apie 55 

m. 

15. Kalvarijos 

evangelikų 

liuteronų 

senosios kapinės, 

vad. vokiečių 

antrosiomis 

kapinėmis (kodas 

22264), esančios 

420 m atstumu 

nuo PŪV 

teritorijos. 

7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija 

– neoklasicizmo stiliaus kapinių 

vartai ŠV dalyje (-; būklė 

patenkinama; FF Nr. 1-5; 2013 

m.); 

7.1.1.4. architektūrinis sprendimas 

– (....) 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus 

elementai –(....) 

7.5. Faktai, kurie susiję su objektu 

– (....) 

 

Neigiamas poveikis nenumatomas, vertingosios 

savybės nepažeidžiamos. Lankytojai esamais 

keliais galės privažiuoti prie objekto. 

 

16. Kreivukės kaimo 

senosios kapinės 

(kodas 22019), 

esančios 950 m 

atstumu nuo 

PŪV teritorijos. 

7.1.3.3. įvairūs mažosios 

kraštovaizdžio architektūros 

statiniai ir vaizduojamojo meno 

formos – kaltinė metalinė ažūrinė 

antkapinė tvorelė (-; būklė 

patenkinama; TRP 2; FF 5-6; 2018 

m.); 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus 

elementai – Kreivukės kaimo 

gyventojų palaikai; reljefas 

(nedidelė pakiluma; teritorijos 

paviršius dirvonuoja, Š pakraštys – 

lapuočiais medžiais, apjuostos 

pylimu, būklė patenkinama; TRP 

1; IKONOGR Nr. 1; FF Nr. 1-4; 

2018 m.); 

Neigiamas poveikis nenumatomas, vertingosios 

savybės nepažeidžiamos. Lankytojai esamais 

keliais galės privažiuoti prie objekto. 

 

17. Kalvarijos dvaro 

sodybos 

fragmentai 

(kodas 334), 

ribojasi su PŪV 

teritorija, tačiau 

patys sprendiniai 

į PŪV teritoriją 

nepatenka. 

7.1.3.1. teritorijos planavimo 

sprendiniai – išlikusių dvaro 

sodybos statinių, jų vietų, liekanų 

ir kelio trasos formuojama planinė 

ir tūrinė erdvinė struktūra (-; -; 

TRP; BR Nr. 1-3; IKONOGR 1-

14; FF Nr. 1-21; 2013 m.); 

7.1.3.2. buvusių komplekso dalių 

(statinių) liekanos ar jų vietos – 

Sprendiniais sutvarkoma įvaža į vertybę, tačiau 

vertingosios savybės nepažeidžiamos, neigiamas 

poveikis nenumatomas 
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vandens malūno priestato akmens 

ir plytų mūro liekanos (-; -; TRP 9; 

IKONOGR 4; FF Nr. 17, 18; 2013 

m.); pastato vieta ŠR teritorijos 

dalyje (-; -; TRP 7; IKONOGR 4-

6; FF Nr. 19; 2013 m.); turbininės 

vieta teritorijos centrinėje dalyje 

prie vandens malūno PV fasado (-; 

-; TRP 8; BR Nr. 2; IKONOGR 6; 

FF Nr. 20; 2013 m.); 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus 

elementai – banguotas reljefas, 

Šešupės u. Šlaitai (-; -; TRP; FF 

Nr. 1-16; 2013 m.); 

7.1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, 

dangos – Š-P krypties ir ŠV-PER 

krypties kelio trasa (-; -; TRP 12; 

IKONOGR 1-5; FF Nr. 2-4, 6-8, 

15; 2013 m.); lauko akmenų 

grindinio fragmentas teritorijos 

centrinėje dalyje (detaliai 

netyrinėta; -; TRP 13; FF Nr. 21; 

2013 m.); 

7.1.3.6. želdynai ir želdiniai – 

lapuočių medžių eilė R teritorijos 

dalyje (-; -; TRP 14; BR Nr. 1; 

IKONOGR 4, 5; FF Nr. 13, 14; 

2013 m.); pavieniai medžiai ir jų 

grupės teritorijoje (-; TRP; FF Nr. 

1-4, 6; 2013 m.); 

7.1.3.7. upės, natūralūs vandens 

telkiniai ir hidrotechniniai 

įrenginiai – Šešupės upės vaga V 

teritorijos dalyje (-; -; TRP; FF Nr. 

1-5; 2013 m.); tvenkinys centrinėje 

teritorijos dalyje (1963 m. atlikus 

melioracijos darbus ir likvidavus 

buvusią užtvanką tvenkinys iš 

dalies pakito; -; TRP 10; BR Nr. 2, 

3; IKONOGR 1-5; FF Nr. 1-4; 

2013 m.); privedamasis kanalas 

(1963 m. atlikus melioracijos 

darbus ir likvidavus buvusią 

užtvanką privedamasis kanalas iš 

dalies pakito; -; TRP 11; BR Nr. 2; 

IKONOGR 4; FF Nr. 22; 2013 m.); 

 

 

Priemonės.  

Į Kultūros paveldo departamento Alytaus-Marijampolės teritorinio padalinio 2020-11-03 Nr. (9.38-

A)2-636 pastabą pateiktą pritarime PAV programai atsižvelgiama, lankytojai per naujai formuojamus ir 

jungiamuosius kelius galės privažiuoti prie objekto. 
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Planuojami sprendiniai patenka į Kampinių piliakalnio su gyvenviete (kodas 21066), esančio 40 m 

atstumu nuo PŪV teritorijos ir 80 m atstumu nuo jungiamojo kelio vizualinį apsaugos pozonį, todėl rengiant 

techninį projektą Kampinių piliakalnio apsaugos zonoje numatyta atlikti žvalgomuosius tyrimus. Šis reglamentas 

buvo nurodytas ir SPAV ataskaitoje. Techninis projektas taip pat bus derinamas su Kultūros paveldo 

departamento Alytaus-Marijampolės teritoriniu padaliniu. 

Rengiant rekonstravimo projektą numatytas archeologinių žvalgymų papildymas, iki rangos darbų bus 

atlikti žvalgomieji tyrimai, t. y. tyrimai bus tikslinami, kurių metu dar kartą bus įvertinamos esamos vertybės ir 

teikiamos rekomendacijos projektavimui. Bus vadovaujamasi M. Bertašiaus pateiktais neigiamą poveikį 

mažinančių priemonių bendraisiais reikalavimais. 

Vykdant darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

įstatymo (Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01) 9 straipsnio 3 dalimi: „Jei atliekant statybos ar kitokius darbus 

bus aptikta archeologinių radinių ar kitų nekilnojamo daikto vertingųjų savybių, darbus atliekantys asmenys apie 

tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui <...>“. 

 

2.8 VISUOMENĖS SVEIKATA 

Keliai ir juo važiuojantis transportas visuomenės sveikatai gali turėti tiek neigiamą poveikį dėl 

triukšmo, oro taršos, psichologinį poveikį, tiek teigiamą poveikį dėl nuolatinio avaringumo mažinimo. 

Ataskaitoje siekiant įvertinti galimą kelio rekonstrukcijos ir ateityje dėl jos galimą poveikį žmonių sveikatai yra 

išnagrinėta akustinė situacija,  įvertinta oro tarša, įvertinta artimiausia gyvenamoji ir visuomeninė aplinka, 

atliktas poveikio visuomenės sveikatai prognostinis vertinimas, išnagrinėjant nagrinėjamų rajonų sveikatos 

rodiklius, įvertinta kelio apsaugos zona ir jos reglamentai. 

Kelių transporto priemonių triukšmas kelia didelių nepatogumų ir turi neigiamą poveikį sveikatai. Dėl 

transporto sukeliamo triukšmo, ypatingai nakties, metu sutrikdomas gyventojų miegas, prastėja miego kokybė, 

tenka keisti įpročius dėl ko gyventojai gali susierzinti ir tai neigiamai paveikia jų sveikatą. Tyrimais nustatyta, 

kad gyventojai kurie trikdomi transporto triukšmu, ypatingai nakties metu, turi didesnę tikimybę susirgti širdies 

ir kraujagyslių ligomis nei gyventojai trikdomi dienios metu. Triukšmas gali sukelti kūno funkcijų pokyčius: 

laboratoriniai tyrimai parodė, kad organizmas reaguoja į ūmų triukšmo poveikį, išskirdamas streso hormonus, 

pavyzdžiui, adrenalinas. (šaltinis: Source: Münzel, T., Gori, T., Babisch, W. and Basner, M. (2014) 

Cardiovascular effects of environmental noise exposure. European Heart Journal. DOI:10.1093/eurheartj/eh 

u030). Siekiant pagerinti šalia intensyvių kelių esančių gyventojų gyvenimo kokybę, būtinos atitinkamos 

triukšmo mažinimo priemonės.  

Visuomenės sveikatai įtakos turi ir kelyje planuojamos įdiegti išmaniosios kelių sistemos, atliekančios 

vaizdo fiksavimo, eismo valdymo funkcijas, padidindamos jo dalyvių saugumą, apimančios pagalbines 

informacijas stenduose apie temperatūrą, pavojingus reiškinius ir kitus aspektus. Išmanumas yra vienas iš 

svarbiausių ateities kelių komponentų, kuris gerina žmonių psichologinį komfortą, mažina stresą, kadangi 

vairuotojui nereikia spėlioti apie sąlygas, o kelius prižiūrintys specialistai gali operatyviai reaguoti į darbus. 

Tokia sistema pasitarnaus ne tik vairuotojams, kurių valdomi automobiliai gaus naujausią informaciją apie eismo 

sąlygas ir situaciją kelyje, bet ir kelius prižiūrinčioms įmonėms. 
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2.8.1 Akustinė situacija (vertinimo metodas, esama situacija, prognozuojama situacija, poveikio 

vertinimas, priemonės) 

Vertinimo tikslas – užtikrinti šalia valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-

Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km po rekonstravimo gretimybėje esančiuose gyvenamuosiuose ir 

visuomeniniuose paskirties pastatuose bei jų aplinkoje leidžiamus triukšmo dydžius, nustatytus Lietuvos 

higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m., birželio 

13 d. įsakymu Nr. V-604 (su vėlesniais pakeitimais).  

Triukšmo sklaidos modeliavimas 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 „XPS 31–133“. Triukšmo sklaida sumodeliuota 2 m aukštyje, o triukšmo mažinimo 

priemonės parinktos atsižvelgiant į pastatų aukštų skaičių.  

Šią metodiką rekomenduoja Lietuvos higienos norma HN 33:2011.  

Nustatyti, apskaičiuoti triukšmo lygiai buvo lyginami su ribiniais dydžiais, pateiktais Lietuvos higienos 

normoje 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). 

20 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 vertintas remiantis Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymu 2004-10-26 

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

Analizuojami variantai: 
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• 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 atlikta akustinė analizė.  

• 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 (atsižvelgiant į projektinius 

sprendinius remiantis techniniu projektu) kartu su triukšmo mažinimo priemonėmis. 

Suformuoti triukšmo sklaidos žemėlapiai, susiję duomenys.  

Triukšmo mažinimo priemonės parinktos ir buvo pasiūlytos  atsižvelgiant į triukšmo viršijimo dydžius, 

saugomą objektą, technines įgyvendinimo galimybes. Priemonės pasiūlytos 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)). 

Pradiniai duomenys 

Prognozinių situacijų triukšmo sklaidos modeliavimai nagrinėjamoje teritorijoje atlikti įvertinant kaip 

triukšmas veikia atskirus būstus, sumodeliuotas triukšmas prie pastatų fasadų ir jų aplinkoje. Įvertintas pastatų 

aukštingumas, esama ir projektinė topografija, vietovės triukšmo absorbcinės savybės, meteorologija (vid. 

metinė temperatūra +7 Cº, oro drėgnumas 80 proc., vyraujantys vėjai PV), prognozuojami eismo intensyvumo 

duomenys, eismo paros dinamika, kelio dangos tipas, greičiai ir kt. 

Eismo intensyvumas nagrinėjamame kelyje ir jo gretimybėje pateikti ataskaitos priede. Remiantis 

priede pateikta informacija didžiausias intensyvumas siekia 56,83-72,50 km ruože, o mažiausias 79,00-85,00 

km ruože. Vidutinis paros metinis eismo intensyvumas (VMPEI) 2019 metų duomenimis skirtinguose ruožuose 

svyruoja nuo ~ 10 tūkst. iki ~ 17 tūkst. automobilių per parą, o sunkiojo autotransporto (SA) dalis srautuose  

sudarė atitinkamai 29,7  iki 53,4 proc. vidutinis važiavimo greitis siekė tarp ~ 80 ir 100 km/val.  

Triukšmo modeliavimo metu atsižvelgta į transporto paros dinamika tiek A5 kelyje tiek 

jungiamuosiuose keliuose. Šaltinis: Lietuvos automobilių kelių informacinė sistema LAKIS (VĮ Kelių direkcija). 

 

116 pav. Pav. Autotransporto paros dinamika analizuojamame kelyje ir jo gretimybėje 

Prognozuojama kad 2055 metais VMPEI nagrinėjamuose kelio ruožuose siektų 14,5 tūkst. iki 40 tūkst. 

automobilių per parą, o SA dalis srautuose sudarytų atitinkamai 40,3 iki 20,4 proc. Atsižvelgiant į nuolat augantį 
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eismo intensyvumą, būtinas kelio rekonstravimas į keturių eismo juostų kelią su visa reikalinga inžinerine 

infrastruktūra, tam kad kelias taptų saugus, praktiškas bei šiuolaikiškas.  

Detalesnė informacija susijusi su eismo intensyvumu pateikta priede. Detalesnis techninių sprendinių 

aprašymas pateiktas ataskaitos pradžioje 1.3 skyriuje. 

Saugoma aplinka pagal HN 33:2011 

Nagrinėjamas valstybinės reikšmės magistralinis A5 kelias kerta Marijampolės ir Kalvarijos  

savivaldybes. Vadovaujantis registrų centro duomenimis 50 m atstumu nuo A5 kelio ašinės linijos yra 5 

gyvenamieji pastatai, 100 metru atstumu – 13 namų, 200 m – 54 namai, 400 m – 138 namai, o 600 m atstumu 

yra viso 311 pastatų iš kurių 1 daugiabutis.  

Remiantis oficialios statistikos portalo duomenimis 2020 m. gyventojų surašymo duomenimis pagal 

deklaruotą gyvenamąją vietą, mažiausias būstų skaičius 311 pastatuose siekia 41611 būstų, kuriuose gyvena apie 

1700 gyventojų. 

Esama akustinė situacija remiantis strateginiais triukšmo kartografavimo rezultatais 

2017 metais Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atnaujino ne 

aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, kuriais per metus važiuoja daugiau kaip 3 milijonai transporto 

priemonių, strateginius triukšmo žemėlapius (2016 m. situacija). Lietuvoje buvo sukartografuotas 36 ne 

aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, kurių bendras ilgis apie 750 km, triukšmas. Tarp 

sukartografuotų ruožų yra ir magistralinės reikšmės kelias A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai. 

Ne aglomeracijose esančių pagrindinių kelių skaitmeniniai strateginiai triukšmo žemėlapiai teikiami 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos internetinėje svetainėje. Žemėlapiai yra pateikti visuomenei (eismoinfo.lt), 

valstybės institucijoms, Europos Komisijai. Šių žemėlapių informacija yra naudojama, rengiant teritorijų 

planavimo dokumentus bei numatyti prevencines triukšmo priemones. Esamos būklės analizė atlikta remiantis 

būtent šiais kartografavimo žemėlapiais. Remiantis ne aglomeracijose esančių pagrindinių kelių strateginiais 

triukšmo žemėlapiais, viršnorminė didžiausia triukšmo zona pagal Lnakties rodiklį 4 m aukštyje siekia iki 130 

metrų. ArcGIS programinės įrangos pagalba nustatyta, kad į viršnorminę Lnakties periodo triukšmo zoną šiuo 

metu patenka 28 gyvenamieji pastatai ir 33 išorės gyvenamosios aplinkos objektai (sklypai/sklypų dalys).  

21 Lentelė. Apskaičiuotas pastatų ir gyv. paskirties sklypų skaičius, kurie patenka į didesnę nei 

leidžiama triukšmo zoną  pagal Lnakties triukšmo rodiklį 

2016 m.  pastatų ir gyv. paskirties sklypų skaičius, kuriuos veikia atitinkamas triukšmo rodiklis 

Triukšmo lygis 

Ribinė vertė, 

dB(A) pagal 

HN 33:2011 

Gyvenamųjų pastatų skaičius 

Sklypų skaičius arba jų dalys bet ne didesniu 

kaip 40 m atstumu nuo namo (pagal HN 

33:2011) 

Lnakties >55 28 33 

Ldvn >65 8 16 

 

 

 
11 Remiantis oficialios statistikos portalo, namai kurie nebuvo detalizuojami daryta prielaida, kad vienas namas atitinka 

vienam namų ūkiui t. y. būstui. Skaičiavimais nustatyta, kad tokių namų yra 240 vnt. 
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2055 m. akustinė situacija neįgyvendinus projekto 

Neįgyvendinus projekto, didėjant eismo intensyvumui, akustinės taršos analizė parodė, jog  didžiausia 

triukšmo zona būtų nakties metu pagal Lnakties rodiklį. Viršnorminės triukšmo zonos dydis svyruotų nuo 60 iki 

370 m.  

ArcGIS programinės įrangos pagalba išskirtos viršnorminės visų paros periodų triukšmo zonos ir 

apskaičiuotas saugotinų objektų (pastatas ir išorės aplinka) skaičius, kuris patektų į didesnio nei leidžiamo 

triukšmo rodiklių zonas (nustatytas 2 m aukštyje). Apskaičiuota, kad apytiksliai prie 112 saugotinų sklypų ir 

pastatų triukšmo lygis neatitiktų HN 33:2011 reglamentuojamų ribinių verčių. 

22 Lentelė. Apskaičiuotas pastatų ir gyv. sklypų skaičius, kurie patektų į didesnę nei leidžiama 

triukšmo zonas 2055 m neįgyvendinus projekto 

2055 m.  pastatų ir sklypų skaičius, kuriuos veikia atitinkamas triukšmo rodiklis Viršnorminės triukšmo 

zonos dydis 2 m aukštyje12 

Periodas 

Ribinė vertė 

dB(A) pagal 

HN 33 :2011 

Gyvenamųjų 

pastatų skaičius 

vnt. 

Sklypų skaičius arba jų 

dalys, bet ne didesniu kaip 

40 m atstumu nuo gyv. namo 

(pagal HN 33:2011) vnt. 

Ldiena >65 10 14 Nuo 30 iki 145 m 

Lvakaras >60 26 34 Nuo 34 iki 200 m 

Lnaktis >55 63 51 Nuo 60 iki 370 m 

Ldvn >65 35 43 Nuo 43 iki 230 m 

 

Žemiau pateiktas 2055 m. scenarijaus „nieko nedarymo“  visų paros periodų (Ldienos, Lvakaro ir 

Lnakties)  viršnorminės triukšmo  zonos. Remiantis šiuo žemėlapiu, matyti kiek saugotinų objektų (gyvenamųjų 

pastatų, sklypai bei jų dalys) patektų į atitinkamą paros periodą, tuo atveju jei nebūtų įgyvendinti projektiniai 

sprendiniai. Didesnio formato žemėlapis pateiktas prieduose. 

Triukšmo sklaidos žemėlapiai Ldienos, Lvakaro, Lnakties ir Ldvn pateikti prieduose. 

 
12 Įtakos triukšmo sklaidai turi reljefas, skirtingas eismo intensyvumas skirtinguose kelio ruožuose. 
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117 pav. 2055 m. viršnorminės dienos, vakaro ir nakties periodų triukšmo zonos 

 

Triukšmą mažinančios priemonės. 2055 m. akustinė situacija  

Įgyvendinant projektą, triukšmo mažinimo priemonės yra planuojamos siekiant užtikrinti higienos 

normoje HN 33:2011 nurodytas ribines vertes prie gyvenamųjų pastatų sienų, išorės aplinkoje visais paros 

periodais pagal atitinkamus rodiklius: 

• Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos triukšmas vertinamas pagal ekvivalentinį garso 

slėgio lygį arba pagal Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo rodiklius (8 p. HN 33:2011).  

• A5 kelias yra vienas iš pagrindinių Lietuvos kelių kuriam kas penkerius metus yra rengiami 

strateginiai triukšmo sklaidos žemėlapiai. Parengti žemėlapiai yra pateikiami visuomenei, 

valstybės institucijoms, Europos Komisijai. Šių žemėlapių informacija yra naudojama, 

rengiant teritorijų planavimo dokumentus, rengiant triukšmo prevencijos veiksmų planus.  

• Modeliavimo būdu apskaičiuota, kad 2055 m. didžiausi triukšmo viršijimo dydžiai ties sklypų 

ribomis arba 40 m atstumu nuo pastatų siektų iki 3 dB(A), taip pat viršijimai prognozuojami 

tik nakties periodais. Papildomai aplinka stebima kas 5 m. rengiant strateginius triukšmo 

kartografavimo žemėlapius (2026 m., 2031 m. ir t.t.). ir Ne aglomeracijose esančių pagrindinių 

kelių triukšmo prevencijos veiksmų planus. 

• Galimos paklaidos (eismo prognozavimo ir t.t.). Taip pat, neatsižvelgta į vis atsinaujinantį 

autotransporto parką, didėjantį elektromobilių skaičių. Remiantis moksliniais tyrimais, 

paskelbtose „Noise emission from alternative fuel vehicles: Study case 14 November 2016“ 

nustatyta, kad elektriniai automobiliai užmiesčio keliuose lyginant su hibridiniais 

automobiliais kelia~1 dB(A) mažesnį triukšmo lygį, todėl daroma prielaida, kad 
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autotransporto priemonės su vidaus degimo varikliais keliamas triukšmo lygis kur kas 

didesnis. 

• Neatsižvelgta į vis griežtėjančius reikalavimus, automobilių padangoms riedant keliamam 

triukšmui mažinti, remiantis 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. 

Triukšmo mažinimo priemonės parinktos, atsižvelgiant į technines, ekonomines įgyvendinimo 

galimybes: sklypo ribas, esamus inžinerinius tinklus bei jų apsaugos zonas, statinius, pravažiavimus, pastatų 

skaičių, viršijimo dydžius.  

Remiantis techniniu projektu analizuojamame A5 kelio ruože 56,83 – 85,00 km sprendinių įgyvenimui 

yra numatyta išpirkti 4 gyvenamuosius pastatus ir juos nugriauti. Planuojamų išpirkti ir nugriauti namų sąrašas 

pateiktas žemiau. 

23 Lentelė. Projekto įgyvendinimo metu numatomas išperkamų gyvenamųjų pastatų sąrašas 

Eil. 

nr. 

Savivaldybė Gyvenamojo pastato 

adresas 

Atstumas nuo 

A5 kelio 

ašinės linijos 

~ m 

Interaktyvi nuoroda į regia.lt  

1 Marijampolės 

sav. 

Šunskų sen., Tarpučių 

k., Vilkaviškio g. 136 

120 m https://regia.lt/map/redirect.jsf?aobkodas=185-

806-401&lang=0 

 

2 Marijampolės 

sav. 

Marijampolės sen., 

Pietarių k., Liepų g. 38 

80 m https://regia.lt/map/redirect.jsf?aobkodas=192-

334-307&lang=0 

 

3 Marijampolės 

sav. 

Marijampolės sen., 

Pietarių k., Beržų g. 2-

oji g. 3 

23 m https://regia.lt/map/redirect.jsf?aobkodas=181-

312-243&lang=0 

 

4 Marijampolės 

sav. 

Marijampolės sen., 

Rudiškių k. 2 

30 m https://regia.lt/map/redirect.jsf?aobkodas=177-

377-171&lang=0 

Triukšmo modeliavimo metu nustatyta, kad I-III ruožuose reikalingos 31 vnt. TU, kurių bendras ilgis 

~13 km 500  m, aukštis svyruotų nuo 2,5 iki 7,5*13 metrų, skaičiuojant nuo gretimai esančio kelio paviršiaus, bei 

funkcinių želdinių pasodinimas, kurių bendras užsodinamas plotas siektų ~2800 m2. 

Triukšmą mažinančių priemonių planas su prognozinės situacijos Lnakties periodo triukšmo 

izolinijomis be ir su triukšmą mažinančiomis priemonėmis 2055 m.  pateiktas ataskaitos 6 priede. 

 
13  TU aukščiai parinkti siekiant užtikrinti HN 33 reikalavimus ties kiekvienu pastato aukštu.TP rengimo metu 

rekomenduojami fizinių TU aukščių sumažinimo sprendiniai. Detaliau aprašyta „Rekomendacijos triukšmo užtvaroms“ 

dalyje. 

https://regia.lt/map/redirect.jsf?aobkodas=185-806-401&lang=0
https://regia.lt/map/redirect.jsf?aobkodas=185-806-401&lang=0
https://regia.lt/map/redirect.jsf?aobkodas=192-334-307&lang=0
https://regia.lt/map/redirect.jsf?aobkodas=192-334-307&lang=0
https://regia.lt/map/redirect.jsf?aobkodas=181-312-243&lang=0
https://regia.lt/map/redirect.jsf?aobkodas=181-312-243&lang=0
https://regia.lt/map/redirect.jsf?aobkodas=177-377-171&lang=0
https://regia.lt/map/redirect.jsf?aobkodas=177-377-171&lang=0
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24 Lentelė. Triukšmo užtvarų (TU) suvestinė, techniniai ir akustiniai parametrai 

Ruožas 

Priemonės 

Nr. 

priemonių 

plane 

Aukštis nuo kelio 

paviršiaus „m“ arba 

viršutinės 

konstrukcijos 

aukščio altitudė 

(„+alt“) 

Ilgis, m 

Garso 

izoliacijos 

kategorija ir 

dydis DLR, 

dB14 

Garso 

sugerties 

kategorija ir 

dydis 

DLα ,dB15  

PASTABA 

I 

72,5 

1 5,5 235 

B3 (27 dB) A4 (15 dB) 

- 

2 

5,5 191 - 

6,5 93 - 

+73,5 94 

Turi būti 

absorbuojanti iš 

abiejų pusių. 

3 2,5 180 - 

4 +73,5 62 

Turi būti 

absorbuojanti iš 

abiejų pusių 

5 

6,5 129 

Turi būti 

absorbuojanti iš 

abiejų pusių 

7,5 162 

6,5 106 

4,5 157 - 

5A 2,5 135 - 

6 

4,5 198 

- 

6,5 28 

7,5 155 

+73,5 79 

7 3,5 963 - 

8 +64 165 - 

9 3,5 258 - 

10 

5 93 

Turi būti 

absorbuojanti iš 

abiejų pusių 

7,5 337 

6,5 216 

11 3 71 - 

 
14 Vadovaujantis LST EN 1793-2:2018. 
15 Vadovaujantis LST EN 1793-1:2017. 
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12 6,5 536 

Turi būti 

absorbuojanti iš 

abiejų pusių 

13 3,5 140 - 

14 

5,5 556  

3,5 273  

15 3,5 443  

16 6,5 442 

Turi būti 

absorbuojanti iš 

abiejų pusių 

17 5 700 - 

18 3,5 125 - 

19 3,5 347 - 

20 

5 43 

Turi būti 

absorbuojanti iš 

abiejų pusių 

6 133 

5 251 

21 

5 42 

Turi būti 

absorbuojanti iš 

abiejų pusių 

6 132 

5 166 

II-III 

72,5-79  

km 

22 4,5 1533 - 

III 

79-85 km 

23 5,5 1225 - 

24 3,5 416 - 

25 3,5 227 - 

26 3,5 232 - 

27 3,5 154 - 

28 3,5 237 - 

29 3,5 482 - 

30 3,5 584 - 

Analizuojamos gyvenamosios aplinkos, bei prognozuojami triukšmo lygiai pateikiami žemiau 

esančioje lentelėje.  
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25 Lentelė. Gretimybės (gyvenamoji aplinka), bei siūlomos konkrečios priemonės 

Analizuojama aplinka 

Adresas, iškarpa iš regia.lt portalo 

TU nr. 

plane 

žiūr. 

priemo

nių 

plane 

TU parametrai 

Paros 

periodas 

Triukšmo 

lygis prie 

sklypo 

ribos arba 

40 m 

atstumu 

nuo pastato 

dB(A) be 

TU 

2055 m. 

Triukšmo 

lygis prie 

sklypo 

ribos arba 

40 m 

atstumu 

nuo pastato 

 dB(A) su 

TU 

2055 m. 

Eefektyvu

mas pagal 

Ldvn 

rodiklį 

dB(A) 

Analizuojamos TU vieta (raudona spalva). Detalesnė TU 

vieta pateikta priemonių plane žr. priede 

Mėlyna spalva, Lnakties triukšmo izolinija įgyvendinus 

priemones. 

PASTABA 
Ilgis, 

m. 

Aukštis 

m. 

MARIJAMPOLĖS SAV. 

Marijampolės sav., Marijampolės sen., Pietarių k., Kauno g. 

157 

 

1 235 5,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

69,6 

68,2 

66,9 

74,2 

56,1 

54,3 

52,1 

59,7 

15 

 

TU turi būti su 

skaidriais elementais, 

siekiant sumažinti 

šešėlio poveikį. 

Atspindinčių elementų 

(stiklas, statramsčiai) 

dydis iki 20 proc. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

181 

Namų grupė: Beržų 1- osios, Beržų 2-osios gatvių 

gyventojai 

 

2 

4 

5 

5A 

1129 2,5-6,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

70,4 

68,8 

67,1 

74,5 

59,2 

56,7 

53,9 

62 

12,5 

 

TU turi būti su 

skaidriais elementais, 

siekiant sumažinti 

šešėlio poveikį. 

Atspindinčių elementų 

(stiklas, statramsčiai) 

dydis iki 20 proc. 

Marijampolės sav., Marijampolės sen., Pietarių k., Beržų 2-

oji g. 1A 

 

3 180 2,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

64,2 

61,4 

56 

65,4 

53,2 

51,5 

50,8 

58 

7,4 

 

Siūloma įrengti TU, 

siekiant izoliuoti 

triukšmą sklisiantį nuo 

autotransporto 

važiuosiančio 

jungiamuoju keliu. 

TU turi būti su 

skaidriais elementais, 

siekiant sumažinti 

šešėlio poveikį. 

Atspindinčių elementų 

(stiklas, statramsčiai) 

dydis iki 20 proc. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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Marijampolės sav., Marijampolės sen., Pietarių k., Kauno g. 

166, Rudiškių k. 5, 5A, 6. 

 

6 432 4,5-7,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

73,3 

71,7 

69,7 

77,2 

53,8 

52,2 

49,9 

57,5 

20 

 

TU turi būti su 

skaidriais elementais, 

siekiant sumažinti 

šešėlio poveikį. 

Atspindinčių elementų 

(stiklas, statramsčiai) 

dydis iki 20 proc. 

Marijampolė, Gėlyno g. 19, Gėlyno skg. 5, 

 Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų kaimo gyventojai 

 

7 

8 

9 

1386 3,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

62,2 

60,7 

60,1 

67,2 

55,6 

53,7 

51,8 

59,4 

7,8 

 

- 

Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k., Šiaurės g. 

5,7,8,11 gyventojai 

 

10 646 6,5-7,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

76,1 

74,5 

72 

79,7 

58,3 

56,7 

54,8 

62,3 

17,4 

 

TU Nr. 10 izoliuotų 

sklisiantį triukšmą nuo 

A5 keliu važiuosiančio 

autotransporto, bei 

pilnai apsaugai nuo 

triukšmo reikalinga 

TU Nr. 11 

Abi TU turi būti su 

skaidriais elementais, 

siekiant sumažinti 

šešėlio poveikį. 

Atspindinčių elementų 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k., Šiaurės g. 5 

 

11 71 3 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

66,8 

64,5 

59,9 

68,7 

56,6 

55,5 

54,9 

61,9 

6,8 

 

(stiklas, statramsčiai) 

dydis iki 20 proc. 

Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k., Pievų g. 12 

 

12 536 6,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

73,1 

71,5 

69,2 

76,8 

64,8 

62,9 

58,6 

67,2 

9,6 

 

TU Nr. 12 izoliuotų 

sklisiantį triukšmą nuo 

A5 keliu važiuosiančio 

autotransporto, bei 

pilnai apsaugai 

reikalinga TU Nr. 13. 

 

Abi TU turi būti su 

skaidriais elementais, 

siekiant sumažinti 

šešėlio poveikį. 

Atspindinčių elementų 

(stiklas, statramsčiai) 

dydis iki 20 proc. 

13 140 3,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

64,8 

62,9 

58,6 

67,2 

55,8 

54,9 

54,9 

61,7 

5,5 

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

184 

Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k., Ąžuolų g. 63, 

68, 70 

 

- - - 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

57,8 

56,5 

55,9 

62,9 

57,8 

56,5 

55,9 

62,9 

- 

 

Triukšmo viršijimai 

prognozuojami 2055 

m.  tik Lnakties 

periodu išorės 

aplinkoje (lauke). 

Viršijimo dydis siekia 

0,9 dB(A). 

Prie pastatų ir vidaus 

patalpose viršijimai 

neprognozuojami. TU 

nėra planuojama. 

Aplinka stebima kas 5 

m. rengiant 

strateginius triukšmo 

kartografavimo 

žemėlapius (2026 m., 

2031 m. ir t.t.). ir Ne 

aglomeracijose esančių 

pagrindinių kelių 

triukšmo prevencijos 

veiksmų planus  

 

Marijampolės sav., Šunskų sen., Tarpučių, Patašiškių kaimų 

gyventojai 

 

14 

15 

1272 3,5-5,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

64,5 

63,5 

62,7 

69,8 

55,9 

54,5 

52,9 

60,3 

9,5 

 

TU turi būti su 

skaidriais elementais, 

siekiant sumažinti 

šešėlio poveikį. 

Atspindinčių elementų 

(stiklas, statramsčiai) 

dydis iki 20 proc. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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Marijampolės sav., Šunskų sen., Tarpučių k., Viaduko g. 4 

 

16 442 6,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

71,6 

69,9 

67,4 

75,1 

51,4 

51,7 

54,6 

60,8 

14,3 

 

Papildomai siūloma 

apželdinti šlaitą 

išsaugant kiek 

įmonamo daugiau 

esamų želdinių, 

funkciniais želdiniais 

Funkciniai želdiniai 

izoliuotų triukšmą 

sklisiantį nuo 

autotransporto 

važiuosiančio 

jungiamuoju keliu. 

TU turi būti su 

skaidriais elementais, 

siekiant sumažinti 

šešėlio poveikį. 

Atspindinčių elementų 

(stiklas, statramsčiai) 

dydis iki 20 proc. 

- 17 700 5 -  - - 

 

TU siūloma remiantis 

KTR 1.01.:2008 

„Automobilių keliai“ 3 

priedas. Apsaugai nuo 

keliu važiuojančių 

transporto priemonių“. 

HN 33:2011 

reikalavimai šiai SA 

aikštelei nėra taikomi, 

jokie gyvenamieji ar 

visuomeninės 

paskirties pastatų  nėra 

planuojami, todėl 

siūloma TU tokių 

parametrų, kad kiek 

įmanoma, racionaliai ir 

efektyviai pagerinti 

aikštelėje planuojamą 

teritoriją. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 
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Marijampolės sav., Šunskų sen., Tarpučių k., Viaduko g. 12 

 

- - - 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

58 

57,3 

57,3 

64,2 

58 

57,3 

57,3 

64,2 

- 

 

Triukšmo viršijimai 

prognozuojami 2055 

m.  tik Lnakties 

periodu aplinkoje.  

Viršijimo dydis 40 m 

atstumu nuo pastato 

siekia 2,3 dB(A). 

Prie pastatų ir vidaus  

Prie pastatų ir vidaus 

patalpose viršijimai 

neprognozuojami. TU 

nėra planuojama. 

Aplinka stebima kas 5 

m. rengiant 

strateginius triukšmo 

kartografavimo 

žemėlapius (2026 m., 

2031 m. ir t.t.). ir Ne 

aglomeracijose esančių 

pagrindinių kelių 

triukšmo prevencijos 

veiksmų planus  

 

Marijampolės sav., Marijampolės sen., Skaisčiūnų k., 

Uosupelio g. 49 

 

18 

19 

472 3,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

62 

60,8 

60,2 

67,2 

55,2 

54,2 

54,4 

61,3 

5,9 

 

Viršijimai 

prognozuojami prie 

pastato 1-2 aukštų, dėl 

šios priežasties 

reikalinga TU. 

Viršijimo dydis 2055 

m. be TU siektų 

Lnakties periodu iki 

4,3 dB(A) (ties 2 a). 

Pastačius TU, 

viršijimų 

neprognozuojami. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

187 

Marijampolės sav., Marijampolės sen., Paikiškių k. 

Paikiškių gatvės  gyventojai 

 

20 427 5-6 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

66,4 

65 

63,3 

70,7 

59,8 

57,7 

54 

62,3 

8,4 

 

TU turi būti su 

skaidriais elementais, 

siekiant sumažinti 

šešėlio poveikį. 

Atspindinčių elementų 

(stiklas, statramsčiai) 

dydis iki 20 proc. 

Marijampolės sav., Marijampolės sen., Paikiškių k., 

Tarpučių g. 183 

 

21 340 5-6 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

63 

62,1 

61,7 

68,6 

55,1 

54 

52,8 

60 

8,6 

 

Reikšmingi viršijimai 

prognozuojami prie 

pastato, dėl šios 

priežasties reikalinga 

TU.  

TU turi būti su 

skaidriais elementais, 

siekiant sumažinti 

šešėlio poveikį. 

Atspindinčių elementų 

(stiklas, statramsčiai) 

dydis iki 20 proc. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

188 

Marijampolės sav., Marijampolės sen., Žydronių k. 5 

 

- - - 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

58,4 

57,4 

57 

64 

58,4 

57,4 

57 

64 

- 

 

Triukšmo viršijimai 

prognozuojami 2055 

m.  tik Lnakties 

periodu aplinkoje. 

Viršijimo dydis 40 m 

atstumu nuo pastato 

siekia 2,4 dB(A). 

Prie pastatų ir vidaus 

patalpose viršijimai 

neprognozuojami. TU 

nėra planuojama. 

Aplinka stebima kas 5 

m. rengiant 

strateginius triukšmo 

kartografavimo 

žemėlapius (2026 m., 

2031 m. ir t.t.). ir Ne 

aglomeracijose esančių 

pagrindinių kelių 

triukšmo prevencijos 

veiksmų planus  

 

KALVARIJOS SAV. 

Remiantis registrų centro duomenimis, namas neturi adreso, 

tačiau natūroje atrodo gyvenamosios paskirties 

 

- - - 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

57,8 

56,8 

56,5 

63,4 

57,8 

56,8 

56,5 

63,4 

- 

 

Triukšmo viršijimai 

prognozuojami 2055 

m.  tik Lnakties 

periodu aplinkoje. 

Viršijimo dydis 40 m 

atstumu nuo pastato 

siekia 1,8 dB(A). 

Prie pastatų ir vidaus 

patalpose viršijimai 

neprognozuojami. TU 

nėra planuojama. 

Aplinka stebima kas 5 

m. rengiant 

strateginius triukšmo 

kartografavimo 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

189 

žemėlapius (2026 m., 

2031 m. ir t.t.). ir Ne 

aglomeracijose esančių 

pagrindinių kelių 

triukšmo prevencijos 

veiksmų planus  

 

Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakiškių k., Laukų g. 2 

 

- - - 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

58 

57,1 

57,4 

64,2 

58 

57,1 

57,4 

64,2 

- 

 

Triukšmo viršijimai 

prognozuojami 2055 

m.  tik Lnakties 

periodu aplinkoje. 

Viršijimo dydis ties 

sklypo riba siekia 2,4 

dB(A). 

Prie pastatų ir vidaus 

patalpose viršijimai 

neprognozuojami. TU 

nėra planuojama. 

Aplinka stebima kas 5 

m. rengiant 

strateginius triukšmo 

kartografavimo 

žemėlapius (2026 m., 

2031 m. ir t.t.). ir Ne 

aglomeracijose esančių 

pagrindinių kelių 

triukšmo prevencijos 

veiksmų planus  

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

190 

Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakiškių k., Gintaro, 

Birutės gatvių gyventojai ir Kampinių kaimo gyventojai 

 

 

22 1533 4,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

59,6 

58,9 

59 

65,8 

52,3 

51,5 

51,2 

58,2 

7,6 

 

TU turi būti su 

skaidriais elementais, 

siekiant sumažinti 

šešėlio poveikį. 

Atspindinčių elementų 

(stiklas, statramsčiai) 

dydis iki 20 proc. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

191 

Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kampinių k. 8 

 

- - - 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

59,8 

58,6 

58 

65 

59,8 

58,6 

58 

65 

- 

 

Triukšmo viršijimai 

prognozuojami 2055 

m.  tik Lnakties 

periodu aplinkoje. 

Viršijimo dydis 40 m 

atstumu nuo pastato 

žemės sklype siekia 3 

dB(A). 

Prie pastatų ir vidaus 

patalpose viršijimai 

neprognozuojami. TU 

nėra planuojama. 

Aplinka stebima kas 5 

m. rengiant 

strateginius triukšmo 

kartografavimo 

žemėlapius (2026 m., 

2031 m. ir t.t.). ir Ne 

aglomeracijose esančių 

pagrindinių kelių 

triukšmo prevencijos 

veiksmų planus 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

192 

Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kušliškių k., Šilo ir 

Trumposios gatvės gyventojai 

 

23 1225 5,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

67,2 

65,9 

64,7 

71,9 

55,8 

54,3 

53,5 

60,6 

11,3 

 

TU turi būti su 

skaidriais elementais, 

siekiant sumažinti 

šešėlio poveikį. 

Atspindinčių elementų 

(stiklas, statramsčiai) 

dydis iki 20 proc. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

193 

Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kušliškių k., Trumpoji g. 4 

 

24 416 3,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

60,1 

61 

63,4 

69,7 

51,5 

52,2 

54,2 

60,6 

9,1 

 

Viršijimai 

prognozuojami prie 

pastato dėl šios 

priežasties reikalinga 

TU. Viršijimo dydis 

2055 m. be TU siektų 

Lnakties periodu iki 

6,5 dB(A). Pastačius 

TU, viršijimų 

neprognozuojami. 

Kalvarija, Suvalkijos g. 1 

 

25 

26 

459 3,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

60 

58,9 

58,1 

65,2 

55,2 

54,3 

53,8 

60,8 

4,4 

 

Viršijimai 

prognozuojami prie 

pastato viršutinių 

aukštų, dėl šios 

priežasties reikalinga 

TU. Viršijimo dydis 

2055 m. be TU siektų 

Lnakties periodu iki 

2,6 dB(A). Pastačius 

TU, viršijimų 

neprognozuojami. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

194 

Kalvarija, Vytauto g. 89, 91 

 

27 

28 

391 3,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

56,2 

55,8 

56,1 

62,8 

53,1 

52,7 

53 

59,7 

3,1 

 

Viršijimai 

prognozuojami prie 

pastato viršutinių 

aukštų, dėl šios 

priežasties reikalinga 

TU. Viršijimo dydis 

2055 m. be TU siektų 

Lnakties periodu iki 

1,8 dB(A). Pastačius 

TU, viršijimų 

neprognozuojami. 

Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kreivukės k., Žygimanto g. 

gyventojai 

 

29 482 3,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

56,5 

55,5 

55,8 

62,6 

54,6 

53,4 

52,5 

59,6 

3 

 

Viršijimai 

prognozuojami prie 

pastato viršutinių 

aukštų, dėl šios 

priežasties reikalinga 

TU. Viršijimo dydis 

2055 m. be TU siektų 

Lnakties periodu iki 2 

dB(A). Pastačius TU, 

viršijimų 

neprognozuojami. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

195 

Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Smalninkų k. 1,2 

 

30 584 3,5 

Ldiena 

Lvakaras 

Lnaktis 

Ldvn 

54,4 

56,9 

57,1 

63,9 

54 

53,4 

53,6 

60,4 

3,5 

 

Viršijimai 

prognozuojami prie 

pastato viršutinių 

aukštų, dėl šios 

priežasties reikalinga 

TU. Viršijimo dydis 

2055 m. be TU siektų 

Lnakties periodu iki 

1,2 dB(A). Pastačius 

TU, viršijimų 

neprognozuojami. 

 

Likusi TU dalis (už 

ruožo pabaigos) turi 

būti numatyta kelio 

ruožo nuo 85 km 

rekonstravimo projekte 
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Rekomendacijos 

Triukšmo užtvaroms 

• Jeigu dėl kelio eksploatacijos, priežiūros ir/arba dėl evakuacinių funkcijų reikalinga sienelėse 

įrengti duris/vartus, jų medžiagų akustinės savybės turi būti ne prastesnės nei pačios akustinės 

sienelės garsą slopinančių elementų. Durys turi būti įrengiamos be plyšių. Remiantis „Technical 

Report 2017-02 State of the art in managing road traffic noise:noise barriers“ durys turėtų būti 

įrengtos ilgesnėse kaip 1 km užtvarose. Duris įrengiamos kas 500 metrų. 

• Siekiant sumažinti neigiamą vizualinį poveikį, sienučių galai ir vietos kuriose sienutės staigiai 

pereina į kitą aukštį siūloma numatyti laiptavimus. Laiptavimo žingsnis ne didesnis kaip 0,5-1 

m, segmento ilgis 5 m.  

• Žemiausios akustinės sienos aukštis nuo kelio paviršiaus turėtų siekti 3,5-4 m, numatant 

laiptavimą ne didesniu kaip 0,5-1 m. Laiptavimo principinė schema pateikta žemiau. 

 

118 pav. Principinė schema. Rekomenduojamas TU laiptavimas 

 

• Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos dokumentu „Dėl Triukšmo užtvarų 

parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių T TU 15 patvirtinimo“ 60 p. 

„Vengtina projektuoti TU, aukštesnes kaip 5,0 m, nes tokios TU: sukuria neigiamą vizualinį 

poveikį; sudaro didelį šešėlį. Tai gali sukelti nepatogumų gyventojams, daryti neigiamą įtaką 

augmenijai, kelti pavojų saugiam eismui.“ 

• Siekiant sumažinti TU vizualinį aukštį, siūloma viršutines dalis formuoti iš skaidrių elementų, 

o siekiant sumažinti fizinį TU aukštį, taikyti įvairius triukšmo užtvarų viršaus sprendinius: 

lenkimus ar taikyti įvairiausių formų TU viršaus elementus. Keli fizinio aukščio sumažinimo 

variantai: 

o LENKIMAI: Jei norima sumažinti TU aukštį lenkimu, reiktų vadovautis tokia taisykle: 

TU dalį kurį atimame nuo bendros TU dalies, dauginti iš koeficiento 2,4 ir gautą 

rezultatą formuoti kaip TU horizontalioje padėtyje. Pvz. jei TU bendras aukštis 

nurodytas 7,5 m tačiau norima ją sumažinti iki 5 m, likusią TU ilgį t.y. 2,5 m dauginti 

iš koeficiento 2,4 ir tokiu atveju horizontalioji TU dalis sudarys 6 m. Koeficientas 

gautas programinės įrangos CadnaA pagalba. Skaičiavimais nustatyta, kad pastačius 

vertikalios formos 7,5 m aukščio TU ar vietoje jos 5 m aukščio su 6 m aukščio 

horizontaliąja TU dalimi, efektyvumas būtų pasiektas vienodas. Siekiant sumažinti 

apkrovą ties TU susikirtimo kampu, TU galima formuoti su išgaubimais (pvz. žemiau). 

Svarbi sąlyga, kad lenkimuose nebūtų jokių plyšių. 
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119 pav. Aukštų TU mažinimo sprendimai formuojant lenkimus 

o VIRŠAUS ELEMENTAI: Jei norima sumažinti TU aukštį formuojant įvairaus formos 

viršūnėmis: 

▪ Vietoje tipinės vertikalios formos TU projektuoti TU su T formos viršaus 

elementu (stogeliu). Tam, kad nebūtų prarastas akustinis efektyvumas, TU 

aukštis turi būti sumažinamas tiek, kokio pločio bus jos viršutinis elementas 

(stogelis).Pvz. jei 7,5 m aukščio TU sumažinama iki 5 m, viršutinio elemento 

plotis turi būti 2,5 m. 

 

▪ Gali būti taikomos vamzdinės formos TU viršaus elementai (stogeliai): 

cilindrinės ir grybo formos. Rekomenduojama naudoti viršaus elementus 

(stogelius) su garsą sugeriančiomis medžiagomis. Sumažinus 2 metrais  TU 

aukštį ir jį kompensuojant viršaus elementais (pvz., cilindro, kriaušės, 

aštuonkampio) būtų pasiektas toks pats efektyvumas. 
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Keli TU galimi variantai, pavyzdžiai siekiant sumažinti vizualinį ir fizinį TU aukštį pateikti žemiau esančioje lentelėje.  

26 Lentelė. Pavyzdžiai siekiant sumažinti TU vizualinį ir fizinį aukštį 

TU pvz.  Aprašymas 

 
 

TU gali būti įrengiama su uždanga, kuri iš dalies uždengtų vieną 

ar kelias eismo juostas. TU uždanga gali visiškai dengti visą kelio 

važiuojamąją dalį.  

 

Privalumas: 

didelis akustinis efektyvumas. Dažniausiai, kuo didesnis kelio 

plotas uždengiamas, tuo didesnis akustinis TU uždangų 

efektyvumas pasiekiamas; 

Sumažinamas fizinis aukštis. 

 
 

Apatinė (vertikalioji) TU dalis sudaryta iš absorbuojančių dalių, o 

viršutinė dalis lenkta ir sudaryta iš skaidraus stiklo. Lenkimas 

išgaubtos formos. 

Sumažinamas tiek fizinis tiek vizualinis aukštis. 
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TU pvz.  Aprašymas 

 
 

Visa TU sudaryta iš skaidrių elementų. Lenkimas išgaubtos 

formos. 

Sumažinamas tiek fizinis tiek vizualinis aukštis. 

 
 

Apatinė (vertikalioji) ir viršutinė (išlenkimas) TU dalys sudarytos 

iš absorbuojančių dalių. 

Sumažinimas fizinis aukštis. 

 

 
 

TU viršūnė kombinuota. Sudaryta iš skaidrių elementų ir cilindro 

ant lenktos TU viršūnės. Vietoje apvalaus cilindro gali būti 

montuojama aštuonkampio formos cilindras. 

Sumažinamas tiek fizinis tiek vizualinis aukštis. 

 
 

TU apatinė dalis sudaryta iš absorbuojančių panelių, o likusi dalis 

sudaryta iš skaidrių elementų.  

Sumažinamas vizualinis aukštis. 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

200 

TU pvz.  Aprašymas 

 

 

Funkcinių želdinių pasodinimui 

Triukšmo modeliavimo būdu nustatyta, kad vienos sodybos apsaugai reikalinga papildoma triukšmą 

mažinanti priemonė – funkciniai želdiniai siekiant pagal galimybes išsaugoti kuo daugiau esamų želdinių. 

• Rekomenduojama želdinius sodinti tankiai ir taip, kad juostos skerspjūvyje sudarytų 

stačiakampį trikampį. Juostą reikėtų pradėti žemais ir baigti aukštais medžiais. Kraštines medžių 

eiles reikėtų papildyti krūmais, nepaliekant tarpų. Želdinių juostos žemoji dalis turi būti 

nukreipta į triukšmo šaltinį. Tokia apsauginių želdinių juosta triukšmą vidutiniškai sumažina 

0,4–0,5 dBA/m. 

• Triukšmo slopinimo juostoms geriausiai tinka aukšti, tankūs ir smulkialapiai medžiai bei 

krūmai. Rekomenduojama sodinti ir dalį atsparesnių spygliuočių, nes jie slopina triukšmą ir 

žiemą, nors jų garso slopinimo efektyvumas, palyginti su lapuočių, yra mažesnis. 

 

Išvados 

Neįgyvendinus projekto, didėjant eismo intensyvumui, akustinės taršos analizė parodė, jog 2055 m. 

didžiausios nakties laikotarpio triukšmo zonos dydis svyruotų nuo 60 iki 370 m, į ją apytiksliai patektų 110 

gyvenamųjų pastatų/sklypų. Siekiant užtikrinti HN 33:2011 reikalavimus, triukšmo modeliavimo metu nustatyta, 

kad valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km 

rekonstravimo metu bus įrengtos 31 vnt. triukšmo užtvarų (TU). TU bendras ilgis ~13 km 500 m, aukštis 

skaičiuojant nuo gretimai esančio važiuojamosios kelio dangos paviršiaus 2,5-7,5* metrai. TP rengimo metu 

rekomenduojama svarstyti galimybę įrengti 5,5 m aukščio akustinę užtvarą ant tilto esančio Marijampolės miesto 

prieigose, vakarinėje pusėje A5 kelio atžvilgiu, atsisakant likusių užtvarų esančių prie apjungiamojo kelio (TU 

nr. 4 ir TU nr. 2 dalis prie apjungiamojo kelio), taip pat TP rengimo metu išekoti galimybių sumažinti TU vizualinį 

aukštį, siūloma taikyti įvairius triukšmo užtvarų viršaus sprendinius: viršutines dalis formuoti iš skaidrių 

elementų, o siekiant sumažinti fizinį TU aukštį, taikyti triukšmo užtvarų viršaus sprendinius: lenkimus ar taikyti 

įvairiausių formų TU viršaus elementus.  

TU garso izoliavimo rodiklis DLR 27 dB, o sugerties dydis DLα 15 dB. Įgyvendinant projektą 

rekomenduojama visas TU įrengti iš absorbuojančių panelių, o vietomis iš abiejų pusių, jei kitoje TU pusėje yra 

saugotinų objektų (gyv. namas, sklypas) tokiu atveju būtų sumažinta triukšmo atspindėjimo poveikis nuo 

jungiamuoju keliu važiuosiančių autotransporto. Taip pat, esant galimybėmis rinktis TU su kuo aukštesniu 

sugerties koeficientu (dydžiu) tokiu būdu akustiniai elementai tarnaus ilgiau. 

Papildomai vienos sodybos apsaugai bus apželdintas šlaitas. Želdiniai bus sodinami tankiai ir taip, kad 

juostos skerspjūvyje susidarytų stačiakampis trikampis. Juosta bus pradėta žemais ir užbaigta aukštais medžiais, 

nepaliekant tarpų.  
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Modeliavimo būdu nustatyta, kad prie pavienių sodybų/namų saugotinų objektų (sklypų ribų) 

prognozuojami iki ~3 dB(A) triukšmo lygio viršijimai nakties metu pagal Lnakties rodiklį. Skaičiavimais 

nustatyta, kad prie pastatų ir vidaus patalpose viršijimai neprognozuojami, todėl rekomenduojama šias aplinkas 

stebėti, kas 5 m. rengiant strateginius triukšmo kartografavimo žemėlapius (2026 m., 2031 m. ir t.t.). ir Ne 

aglomeracijose esančių pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planus.  

2.8.2. Artimiausia gyvenamoji, visuomeninė aplinka 

Artimiausia gyvenamoji aplinka pateikta triukšmo vertinimo dalyje (ankstesniame 2.8.1 skyriuje). 

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. 

 

27 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, 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. 
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Nr. Miestai, kaimai, kurių administracines ribas kerta A5 kelias 

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. 

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

rekonstruojamo Via Baltica kelio nutolusi 1,6 km atstumu. 

6. 

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. 

7. 

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. 

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

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. 

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 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. 

 

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. 
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2.8.3. Poveikio visuomenės sveikatai prognostinis vertinimas 

Poveikio visuomenės sveikatai prognostinis vertinimas atliekamas: 

• vadovaujantis aktualiais punktais poveikio aplinkai vertinimui, paimtais Planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio visuomenės sveikatai  metodinius nurodymų, patvirtintų 2004-07-01 Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos  įsakymu Nr. V-491 (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01); 

• taip pat vadovaujantis „Kelių transporto infrastruktūros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 

metodinės rekomendacijos“. Prieiga per internetą: 

http://www.smlpc.lt/media/file/Programos_projektai/Tarptautiniai_projektai/PVSV-KELIAMS-

GALUTINE.pdf; 

• statistiniai duomenys paimti iš Higienos instituto, sveikatos statistinių duomenų portalo. Prieiga 

per internetą: https://stat.hi.lt; 

• Viešai skelbiama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija apie aplinkos 

triukšmą. Prieiga per internetą: https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-

prieziura/informacija-apie-triuksma/aplinkos-triuksmas; 

• Statistinei analizei naudoti daugiausia Lietuvos statistikos departamento duomenys,  prieiga per 

internetą: https://osp.stat.gov.lt ir kt. informacija 

 

Avaringumas, mirtingumas, žūtys. 

A5 kelias Kaunas-Marijampolė-Suvalkai charakterizuojamas kaip nesaugus, jame vyksta daug 

įskaitinių eismo įvykių. Vertinant šiuo aspektu, kelio rekonstrukcija yra labai reikalinga siekiant išsaugoti kuo 

daugiau gyvybių.  

Dažniausiai analizuojame ruože įvyksta automobilių susidūrimai, sudarantys apie 80 proc. visų eismo 

įvykių. Susidūrimų pasiskirstymas pagal eismo įvykio schemą pateiktas žemiau paveiksle. 

   

  

120 pav.  Įskaitinių eismo įvykių pasiskirstymas pagal rūšį. Susidūrimų pasiskirstymas pagal eismo įvykio schemą 

(ištrauka iš UAB „Kelprojektas“, Specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, 2018 m.) 
 

Įvertinant avaringumo analizės rezultatus yra nustatyta, kad avaringiausia atkarpa yra 58,06 – 63,59 km, t. 

y. senajame Marijampolės Šiaurės-vakarų aplinkkelyje. Eismo įvykiai (susidūrimai) koncentruojasi sankryžoje 

61,14 km su rajoninės reikšmės keliu Nr. 2670 Mokolai-Šunskai-Tursučiai. Šioje sankryžoje nustatyta „juodoji 

dėmė“ pagal avaringų ruožų nustatymo valstybinės reikšmės keliuose metodiką. Kitose vietose eismo įvykių 

koncentracijos nėra. 

Įvertinus ženkliai per paskutinius metus padidėjusį eismo intensyvumą, ypač krovininių automobilių ir 

didelį avarijų skaičių,  prognostinę eismo srautų augimo vektorių,  numatoma rekonstruoti A5 kelią pagal dabar 
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galiojančius normatyvus, kad atitiktų automagistralės (AM) kategorijos techninius parametrus. Daugiametė 

pasaulinė patirtis rodo, kad tokiu atveju, automagistralės yra patys saugiausi keliai, jose yra mažiausia tikimybė 

žūti arba būti sužeistam lyginant su kitų kategorijų keliais. 

 

Aplinkos triukšmas. 

Akustinė tarša yra svarbi, nuolat didėjanti aplinkos taršos forma. Intensyvėjant kelių transporto eismo 

srautams, atitinkamai plečiasi akustinio diskomforto zonos. Akustinė tarša neigiamai veikia žmogaus sveikatą ir 

gerbūvį. Pastovi triukšmo ekspozicija paveikia žmones psichologiškai ir fiziologiškai. Patirdami triukšmo 

dirginimą, lankytojai susierzina, trikdomas jų miegas. Tokiu būdu gali atsirasti elgsenos, bendravimo problemos, 

padidėti patiriamas stresas [16]. Epidemiologiniais tyrimais nustatyta, kad dėl nuolatinio aukšto lygio aplinkos 

triukšmo poveikio padidėja tokių kraujotakos sistemos ligų, kaip miokardo infarktas, rizika [18]. Triukšmo 

poveikis organizme kaupiasi ir visų pirma pakenkiama nervų, širdies ir kraujotakos, virškinamojo trakto sistemos, 

labai susilpnėja imuninė sistema. Visa tai vyksta dar prieš klausos sutrikimo atsiradimą [19]. Atsižvelgiant į tai, 

triukšmo tarša vertinama ne tik kaip aplinkosaugos problema, bet ir kaip grėsmė visuomenės sveikatai [18]. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų pagal atitinkamas 

diagnozių grupes Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėse bei visoje Marijampolės apskrityje [17]. 

28 Lentelė. Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų 

Metai 

Diagnozė pagal TLK kodus 

Psichikos ir elgesio 

sutrikimai  

(F00-F99) 

Nervų  

sistemos ligos (G00-

G99) 

Kraujotakos sistemos 

ligos 

 (I00-I99) 

Virškinimo sistemos 

ligos (K00-K93) 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ 

2016 101,6 143,4 288,4 259,4 

2017 106,2 146,2 294,4 240,9 

2018 108,3 150,0 293,4 234,9 

2019 108,1 150,5 298,3 237,5 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖ 

2016 88,1 124,3 235,0 161,6 

2017 89,1 140,3 241,5 167,8 

2018 89,5 148,6 235,3 156,8 

2019 98,7 161,1 245,4 165,2 

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS 

2016 86,2 125,9 262,4 198,6 

2017 89,0 131,8 277,5 199,7 

2018 95,7 137,4 281,1 201,4 

2019 101,7 140,9 288,8 204,5 

 

Pagal Nyderlandų Karalystės nepriklausomos tyrimų ir konsultacijų organizacijos „CE Delft“ 2007 metais 

paskelbtą ataskaitą (angl. „Traffic noise reduction in Europe. Health effects, social costs and technical and policy 

options to reduce road and rail traffic noise“), preliminari analizė rodo, kad kiekvienais metais daugiau kaip 

245 000 žmonių Europos Sąjungos valstybėse serga širdies ir kraujagyslių ligomis, kurios gali būti sukeltos dėl 

transporto eismo triukšmo. Apie 20 proc. šių žmonių (beveik 50 000) patiria mirtiną širdies priepuolį, taigi miršta 

per anksti. Beveik 90 proc. triukšmo ekspozicijos sukeliamo poveikio sveikatai (pvz., dirglumas, susierzinimas, 

miego sutrikimas, streso sąlygoti širdies ir kraujagyslių sistemos susirgimai, kt.) siejama su kelių transporto 

sukeliamu triukšmu [18]. 
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Pasaulio sveikatos organizacijos 2011 metų leidinyje „Aplinkos triukšmo sukeliama ligų našta. Prarastų 

sveiko gyvenimo metų kiekybinis įvertinimas Europoje“ (angl. „Burden of disease from environmental noise. 

Quantification of healthy life years lost in Europe“) yra įvertinti dėl aplinkos triukšmo sukeltos negalios prarasti 

sveiko gyvenimo metai. Nustatyta, kad skaičiavimo metoduose taikant konservatyvias prielaidas Europos 

Sąjungos ir kitose vakarų Europos valstybėse kasmet prarandama apie 61 000 sveiko gyvenimo metų dėl žalingo 

aplinkos triukšmo poveikio sukeltos išeminės širdies ligos; 45 000 metų – dėl vaikų pažintinių funkcijų 

pažeidimo; 903 000 metų – dėl miego trikdymo (iš jų – 800 023 metai dėl kelių transporto triukšmo); 22 000 metų 

– dėl spengimo ausyse; 587 367 metai – dėl dirginimo (iš jų – 487 448 metai dėl kelių transporto triukšmo). Šie 

rezultatai rodo, kad dėl transporto triukšmo poveikio vakarų Europoje kasmet prarandama mažiausiai vienas 

milijonas sveiko gyvenimo metų. Aplinkos triukšmo sukeliamas miego trikdymas ir dirginimas lemia didžiausią 

aplinkos triukšmo sukeliamos naštos dalį [18]. 

Lietuvoje atlikto tyrimo „Automagistralių transporto keliamo triukšmo poveikio sveikatai ir gyvenimo 

kokybei valdymas Lietuvoje“, kurio metu buvo vertinamas automagistralės A1 Vilnius-Kaunas (IXB transporto 

koridorius) trasoje (eismo intensyvumas >6 000 000 automobilių per metus; apie 18 000 per parą) keliamo 

triukšmo poveikis gyventojų sveikatai ir gyvenimo kokybės efektai, rezultatai atskleidė, jog 73 proc. tiriamos 

populiacijos respondentų savo aplinką vertino kaip triukšmingą. Nustatyti šie statistiškai patikimi ryšiai: 97 proc. 

gyventojų, gyvenančių triukšmingoje aplinkoje, skundėsi automagistralės transporto keliamu triukšmu (iš jų, 53 

proc. respondentų buvo labai susirūpinę dėl keliamo triukšmo, stipriai jautė triukšmo poveikį); 95 proc. 

respondentų, vertinusių kelių eismo triukšmo lygį namuose kaip aukštą ir labai aukštą, buvo veikiami 

viršnorminio triukšmo; 78 proc. gyventojų, vertinusių automagistralės keliamą triukšmą kaip aukštą ir labai 

aukštą, buvo nepatenkinti gyvenamosios vietos sąlygomis; nustatytas skirtingose triukšmo juostose gyvenusių 

respondentų susierzinimo laipsnis, tai yra dienos metu 63 proc. respondentų, gyvenusių padidinto triukšmingumo 

zonoje, jautė vidutinį ir stiprų susierzinimą, o 37 proc. – jautė stiprų susierzinimą; nustatyta vidutiniškai ir labai 

jaučiančių miego trikdymą gyventojų dalies priklausomybė nuo triukšmo lygių, tai yra 44 proc. respondentų, 

gyvenusių padidinto triukšmingumo zonoje (naktį), jautė stiprų miego trikdymą. Statistiškai patikimas ryšys (p<-

0,001) nustatytas tarp neigiamų pojūčių, sveikatos efektų triukšmo poveikyje ir triukšmo lygių [19]. 

Siekiant sumažinti galimą neigiamą triukšmo poveikį sveikatai, planuojamos ūkinės veiklos metu 

numatoma pasirinkti kokybišką / reikalavimus atitinkančią kelio dangą, tinkamas eismo valdymo priemones bei 

sumodeliuoti triukšmo užtvaras esamiems namams ir gyvenamajai aplinkai sklypuose (40 m atstumu nuo pastatų), 

kas užtikrintų ribinių triukšmo dydžių neviršijimą pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos 

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

aplinkoje“ patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). Tuo tikslu yra numatytos triukšmo mažinimo priemonės, 

kurios detalizuotos triukšmo vertinimo skyriuje (triukšmo užtvaros, želdiniai). 

Socialiniai, psichologiniai, ekonominiai veiksniai. Eismo įvykių sukelti sužeidimai ir mirtini atvejai yra 

didelė visuomenės sveikatos problema. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, kelių eismo įvykiuose 

sužeistųjų asmenų skaičius 2016–2019 metų laikotarpiu Marijampolės savivaldybėje sumažėjo (nuo 63 asmenų 

2016 metais iki 42 asmenų 2019 metais), tačiau tiek Kalvarijos savivaldybėje, tiek visoje Marijampolės apskrityje, 

tiek ir visoje mūsų šalyje šių asmenų skaičius aukščiau nurodytu laikotarpiu padidėjo (nuo 9 asmenų 2016 metais 

iki 12 asmenų 2019 metais (Kalvarijos savivaldybėje); nuo 126 asmenų 2016 metais iki 167 asmenų 2019 metais 

(Marijampolės apskrityje); nuo 3 749 asmenų 2016 metais iki 3 782 asmenų 2019 metais (Lietuvoje)). Kelių 

eismo įvykiuose žuvusiųjų asmenų skaičius 2016–2019 metų laikotarpiu sumažėjo tiek Kalvarijos savivaldybėje 

(nuo 2 asmenų 2016 metais iki 1 asmens 2019 metais), tiek visoje mūsų šalyje (nuo 192 asmenų 2016 metais iki 

186 asmenų 2019 metais), tačiau tiek Marijampolės savivaldybėje, tiek visoje Marijampolės apskrityje šių asmenų 

skaičius aukščiau nurodytu laikotarpiu padidėjo (nuo 3 asmenų 2016 metais iki 6 asmenų 2019 metais 

(Marijampolės savivaldybėje); nuo 13 asmenų 2016 metais iki 15 asmenų 2019 metais (Marijampolės apskrityje)). 

Manoma, jog planuojama ūkinė veikla turės teigiamą poveikį aukščiau nurodytų eismo įvykių aspektu, kadangi 
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dėl įrengiamų saugumo priemonių bei intelektualios sistemos, greičio valdymo, kelyje sumažės avaringumas ir 

pagerės eismo sauga [20]. Teigiamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis numatomas ir gyventojų susisiekimui 

(pagerintas darbo ir mokslo įstaigų, paslaugų ir prekybos centrų, kitų svarbių objektų pasiekiamumas) bei 

ekonominiam vystymuisi.  

Numatomas tam tikras neigiamas psichologinis poveikis dėl žemės paėmimo, namų griovimo, tačiau šį 

poveikį sumažina, tai kad už paimamą turtą, griaunamus statinius yra kompensuojama. Viso reikia paimti apie 

310 ha žemės (Marijampolės savivaldybėje apie 193 ha, Kalvarijos sav. apie 117 ha), nugriauti keliolika pastatų, 

iš kurių 4 gyvenamus namus. Nekilnojamo turto registre įregistruotuose žemės sklypuose, kurie pateks į kelio 

apsaugos zonos ribas, bus registruojama specialioji žemės naudojimo sąlyga – KELIŲ APSAUGOS ZONOS (III 

skyrius, ANTRASIS SKIRSNIS), pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 2019 m. birželio 6 d. Nr. 

XIII-2166, aktuali redakcija nuo 2021-01-01. 

 

Vietovės demografiniai rodikliai 

 

Gyventojų skaičius. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuolatinių gyventojų skaičius 2020 

metų pradžioje Marijampolės savivaldybėje siekė 53 772 asmenis, Kalvarijos savivaldybėje – 10 187 asmenis, o 

2016 metų pradžioje nuolatinių gyventojų skaičius Marijampolės savivaldybėje siekė 57 103 asmenis, Kalvarijos 

savivaldybėje – 11 307 asmenis. Tai rodo, jog gyventojų skaičius Marijampolės savivaldybėje 2016–2020 metų 

pradžios laikotarpiu sumažėjo 5,8 proc., o Kalvarijos savivaldybėje – 9,9 proc. Nuolatinių gyventojų skaičiaus 

mažėjimo tendencija aukščiau nurodytu laikotarpiu buvo stebima tiek visoje Marijampolės apskrityje (nuo 149 

077 asmenų 2016 metų pradžioje iki 136 671 asmens 2020 metų pradžioje), tiek ir visoje Lietuvoje (nuo 2 888 

558 asmenų 2016 metų pradžioje iki 2 794 090 asmenų 2020 metų pradžioje). 

 

121 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Marijampolės savivaldybėje 2016–2020 metų pradžioje (Lietuvos 

statistikos departamento duomenys). 
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122 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Kalvarijos savivaldybėje 2016–2020 metų pradžioje (Lietuvos 

statistikos departamento duomenys). 

 

123 pav. 3 pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokytis Marijampolės apskrityje 2016–2020 metų pradžioje (Lietuvos 

statistikos departamento duomenys). 

 

Gyventojų tankis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metų pradžioje gyventojų tankis 

Marijampolės savivaldybėje siekė 71,2 gyv./km2, Kalvarijos savivaldybėje – 23,2 gyv./km2, Marijampolės 

apskrityje – 30,6 gyv./km2, o Lietuvoje – 42,8 gyv./km2. Šis rodiklis 2016–2020 metų pradžios laikotarpiu mažėjo 

tiek aukščiau nurodytose savivaldybėse, tiek Marijampolės apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje (atitinkamai 75,6 

gyv./km2 (Marijampolės savivaldybėje); 25,7 gyv./km2 (Kalvarijos savivaldybėje); 33,4 gyv./km2 (Marijampolės 

apskrityje); 44,2 gyv./km2 (Lietuvoje) (2016 metų pradžios rodikliai)). 

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metų 

pradžioje Marijampolės savivaldybėje 52,1 proc. gyventojų sudarė moterys (28 037 asmenys), o 47,9 proc. – vyrai 

(25 735 asmenys). Tuo pačiu laikotarpiu Kalvarijos savivaldybėje moterų dalis sudarė 51,4 proc. visų gyventojų 

(5 238 asmenys), o vyrų dalis siekė 48,6 proc. (4 949 asmenys). Pažymėtina, jog vyrų bei moterų pasiskirstymas 

2020 metų pradžioje tiek visoje Marijampolės apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje buvo panašus (atitinkamai 

52,2 proc. moterų ir 47,8 proc. vyrų (Marijampolės apskrityje); 53,3 proc. moterų ir 46,7 proc. vyrų (Lietuvoje)). 

2020 metų pradžioje daugiau kaip pusę Marijampolės savivaldybės gyventojų sudarė darbingo amžiaus 

gyventojai (33 471 asmuo), kiek daugiau kaip penktadalį sudarė pensinio amžiaus gyventojai (11 780 asmenų), o 

likusią dalį (15,9 proc.) sudarė gyventojai, kurių amžius 0–15 metų. Labai panašus gyventojų pasiskirstymas pagal 
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amžiaus grupes 2020 metų pradžioje buvo ir Kalvarijos savivaldybėje, kurioje darbingo amžiaus gyventojų dalis 

siekė 61,4 proc., pensinio amžiaus gyventojai sudarė daugiau kaip penktadalį visų gyventojų (2 155 asmenys), o 

likusią dalį (17,5 proc.) sudarė gyventojai, kurių amžius 0–15 metų. 

Marijampolės savivaldybė                                                          Kalvarijos savivaldybė 

  
124 pav. Gyventojų skirstiniai pagal amžiaus grupes 2020 metų pradžioje (proc.) (Lietuvos statistikos departamento 

duomenys). 

 

Gyventojų gimstamumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais bendrasis 

gimstamumo rodiklis (1000 gyventojų) Marijampolės savivaldybėje buvo 9,7 gimusieji/1000 gyventojų (tais 

metais šioje savivaldybėje gimė 523 asmenys), o Kalvarijos savivaldybėje – 9,9 gimusieji/1000 gyventojų (tais 

metais šioje savivaldybėje gimė 102 asmenys). Bendrasis gimstamumo rodiklis (1000 gyventojų) tuomet buvo 

panašus tiek visoje Marijampolės apskrityje (9,4 gimusieji/1000 gyventojų), tiek ir visoje mūsų šalyje (9,8 

gimusieji/1000 gyventojų). 

Natūrali gyventojų kaita. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais bendrasis 

natūralios gyventojų kaitos rodiklis (1000 gyventojų) Marijampolės savivaldybėje buvo -2,8/1000 gyventojų 

(natūrali gyventojų kaita – -150 asmenų), o Kalvarijos savivaldybėje – -8,2/1000 gyventojų (natūrali gyventojų 

kaita buvo -85 asmenys). Šis rodiklis visoje Marijampolės apskrityje tuomet siekė -6,1/1000 gyventojų (natūrali 

gyventojų kaita buvo -845 asmenys), o visoje Lietuvoje – -3,9/1000 gyventojų (natūrali gyventojų kaita – -10 888 

asmenys). 

 
 

125 pav. Bendrojo gimstamumo rodiklio (1000 gyventojų) pokytis Marijampolės savivaldybėje, Kalvarijos 

savivaldybėje, Marijampolės apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 
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Gyventojų mirtingumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais bendrasis 

mirtingumo rodiklis (1000 gyventojų) Marijampolės savivaldybėje buvo 12,5 mirusieji/1000 gyventojų (tais 

metais šioje savivaldybėje mirė 673 asmenys), o Kalvarijos savivaldybėje – 18,1/1000 gyventojų (tais metais šioje 

savivaldybėje mirė 187 asmenys). Bendrasis mirtingumo rodiklis (1000 gyventojų) Marijampolės savivaldybėje 

tuomet buvo mažesnis nei visoje Marijampolės apskrityje ir visoje mūsų šalyje, kur jis siekė atitinkamai 15,5 

mirusiuosius/1000 gyventojų bei 13,7 mirusiuosius/1000 gyventojų. Tuo pačiu laikotarpiu Kalvarijos 

savivaldybėje bendrasis mirtingumo rodiklis (1000 gyventojų) buvo ženkliai didesnis nei aukščiau nurodyti 

Marijampolės apskrities ir visos Lietuvos bendrojo mirtingumo rodikliai. 

 

126 pav. Bendrojo mirtingumo rodiklio (1000 gyventojų) pokytis Marijampolės savivaldybėje, Kalvarijos 

savivaldybėje, Marijampolės apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Lietuvos statistikos departamento duomenys). 

Mirties priežasčių struktūra. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2019 metais 

Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėse didžiausi gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) buvo nuo 

kraujotakos sistemos ligų (atitinkamai 763,9/100 000 gyv.; 1037,6/100 000 gyv.) bei piktybinių navikų 

(atitinkamai 235,5/100 000 gyv.; 387,9/100 000 gyv.), o mažiausi gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) 

– nuo infekcinių ligų ir kvėpavimo sistemos ligų (atitinkamai 16,7/100 000 gyv.; 26,0/100 000 gyv. (Marijampolės 

savivaldybėje); 19,4/100 000 gyv.; 58,2/100 000 gyv. (Kalvarijos savivaldybėje)). Tiek visoje Marijampolės 

apskrityje, tiek ir visoje mūsų šalyje 2019 metais mirties priežasčių struktūra buvo tokia pati kaip ir 

analizuojamoje teritorijoje. Didžiausi gyventojų mirtingumo rodikliai (100 000 gyv.) Marijampolės apskrityje bei 

Lietuvoje tuomet buvo nuo kraujotakos sistemos ligų (atitinkamai 918,1/100 000 gyv.; 748,0/100 000 gyv.) ir 

piktybinių navikų (atitinkamai 300,7/100 000 gyv.; 287,8/100 000 gyv.), o mažiausi – nuo infekcinių ligų bei 

kvėpavimo sistemos ligų.  
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127 pav. Mirtingumo rodiklio (100 000 gyv.) pokytis pagal mirties priežastis Marijampolės savivaldybėje, Kalvarijos 

savivaldybėje, Marijampolės apskrityje ir Lietuvoje 2019 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 

duomenys). 

 

 

Gyventojų sergamumo rodiklių analizė  

 

Analizuojant 2016–2019 metų laikotarpio Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių, Marijampolės 

apskrities bei visos mūsų šalies gyventojų sergamumo rodiklius, stebima suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumo 

rodiklių didėjimo tendencija. 2016 metais suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumo rodiklis Marijampolės 

savivaldybėje siekė 3637,9/1000 suaugusiųjų (Kalvarijos savivaldybėje – 2579,0/1000 suaugusiųjų), 2019 metais 

– 4109,8/1000 suaugusiųjų (Kalvarijos savivaldybėje – 3106,9/1000 suaugusiųjų), Marijampolės apskrityje šis 

rodiklis 2016 metais siekė 3110,3/1000 suaugusiųjų, 2019 metais – 3722,7/1000 suaugusiųjų, o visoje Lietuvoje 

suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumo rodiklis 2016 metais buvo 3005,7/1000 suaugusiųjų, 2019 metais – 

3333,2/1000 suaugusiųjų. Tuo tarpu 2016–2019 metų laikotarpiu vaikų (0–17 metų) sergamumo rodikliai tiek 

Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėse, tiek Marijampolės apskrityje, tiek visoje Lietuvoje buvo linkę mažėti. 

2016 metais vaikų (0–17 metų) sergamumo rodiklis Marijampolės savivaldybėje siekė 4561,7/1000 vaikų (2019 

metais – 4174,9/1000 vaikų), Kalvarijos savivaldybėje – 3169,1/1000 vaikų (2019 metais – 3094,9/1000 vaikų), 

Marijampolės apskrityje – 3674,9/1000 vaikų (2019 metais – 3498,5/1000 vaikų), Lietuvoje – 3660,0/1000 vaikų 

(2019 metais – 3580,1/1000 vaikų).  
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128 pav. Bendrojo sergamumo rodiklio 1000 suaugusiųjų (nuo 18 metų) pokytis Marijampolės savivaldybėje, 

Kalvarijos savivaldybėje, Marijampolės apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro duomenys). 

 

 

129 pav. Bendrojo sergamumo rodiklio 1000 vaikų (0–17 metų) pokytis Marijampolės savivaldybėje, Kalvarijos 

savivaldybėje, Marijampolės apskrityje ir Lietuvoje 2016–2019 metais (Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 

duomenys). 

 

Atsižvelgiant į tai, kad kelių transporto keliamas triukšmas yra siejamas su tam tikrų ligų (psichikos ir 

elgesio sutrikimų (F00-F99), nervų sistemos ligų (G00-G99), kraujotakos sistemos ligų (I00-I99), virškinimo 

sistemos ligų (K00-K93)) atsiradimo rizika, žemiau esančioje lentelėje pateikiame šiomis ligomis sergančių 

asmenų skaičiaus (1000 gyventojų) pokytį pagal amžiaus grupes 2016–2019 metų laikotarpiu Marijampolės ir 

Kalvarijos savivaldybėse. 
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29 lentelė. Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybėse sergančių asmenų skaičiaus (1000 gyventojų) 

pokytis (pagal atitinkamus TLK kodus) 2016–2019 metais, atsižvelgiant į amžiaus grupes (Higienos 

instituto Sveikatos informacijos centro duomenys). 

Diagnozė  

pagal TLK kodus 

Sergančių vaikų  

(0–17 metų) skaičius 

1000 gyventojų 

Sergančių suaugusiųjų  

(nuo 18 metų) skaičius 

1000 gyventojų 

Metai Metai 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ 

Psichikos ir elgesio 

sutrikimai  

(F00-F99) 

74,5 79,2 78,5 86,4 107,7 112,2 114,9 112,9 

Nervų  

sistemos ligos (G00-

G99) 

28,6 31,1 26,8 23,6 169,0 171,7 177,3 178,4 

Kraujotakos sistemos 

ligos 

 (I00-I99) 

28,0 28,2 23,6 21,6 346,6 353,4 353,1 359,1 

Virškinimo sistemos 

ligos (K00-K93) 
421,9 381,0 319,3 305,2 223,1 209,8 216,3 222,6 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖ 

Psichikos ir elgesio 

sutrikimai  

(F00-F99) 

72,9 76,4 76,1 84,0 94,0 95,6 95,7 105,3 

Nervų  

sistemos ligos (G00-

G99) 

27,3 30,2 26,4 24,3 151,2 170,0 180,4 194,7 

Kraujotakos sistemos 

ligos 

 (I00-I99) 

27,1 28,0 23,0 20,9 290,6 297,4 290,5 302,9 

Virškinimo sistemos 

ligos (K00-K93) 
394,4 359,0 299,5 290,3 132,8 143,6 143,2 151,4 

 

 

Gyventojų rizikos grupių populiacijoje analizė  

Kelių transporto infrastruktūros aplinkoje gyvenančių žmonių tarpe jautriausi yra vaikai, vyresnio amžiaus 

lankytojai bei visų amžiaus grupių ligoniai ir nusiskundimų dėl sveikatos turintys lankytojai. Šių rizikos grupių 

atstovai jautriau reaguoja į planuojamų objektų sąlygojamą veiksnių ir/ar jų pokyčių ekspoziciją bei kitus 

pakitusios aplinkos ar gyvensenos rodiklius.  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 metų pradžioje vaikų (0–17 metų) skaičius 

Marijampolės savivaldybėje siekė 9 634 asmenis, Kalvarijos savivaldybėje – 2 043 asmenis, o visoje 

Marijampolės apskrityje – 24 468 asmenis. 2016–2020 metų laikotarpiu stebima vaikų skaičiaus mažėjimo 

tendencija visose aukščiau nurodytose administracinėse teritorijose (Marijampolės savivaldybėje vaikų (0–17 

metų) skaičius sumažėjo 8,0 proc., Kalvarijos savivaldybėje – 13,6 proc., Marijampolės apskrityje – 12,2 proc.). 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 metais Marijampolės savivaldybėje vidutinis metinis 

valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius siekė 11 063 asmenis (valstybinio 

socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų, 
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tuomet buvo 329 asmenys), Kalvarijos savivaldybėje – 1 948 asmenis (valstybinio socialinio draudimo senatvės 

pensijas gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų, tuomet buvo 309 asmenys), 

o visoje Marijampolės apskrityje – 29 283 asmenis (valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių 

asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų, tuomet buvo 348 asmenys). Vidutinis metinis 

valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius 2019 metais mūsų šalyje siekė 

595 996 asmenis (valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. 

darbingo amžiaus gyventojų, tuomet buvo 346 asmenys). 2016–2019 metų laikotarpiu vidutinis metinis aukščiau 

nurodytos rūšies valstybinio socialinio draudimo pensijas gaunančių asmenų skaičius padidėjo tiek Marijampolės 

savivaldybėje (531 asmeniu), tiek visoje Marijampolės apskrityje (439 asmenimis), tiek ir visoje mūsų šalyje 

(14 174 asmenimis). Tačiau tuo pačiu laikotarpiu Kalvarijos savivaldybėje vidutinis metinis valstybinio socialinio 

draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius sumažėjo 99 asmenimis. 

Pažymėtina, jog aukščiau esančiose šios ataskaitos dalyse yra aprašomi gyventojų sveikatos statistikos 

rodikliai, atsižvelgiant į kelių transporto keliamą poveikį sveikatai, kurie lyginami Marijampolės savivaldybės, 

Kalvarijos savivaldybės, Marijampolės apskrities bei visos Lietuvos kontekste vadovaujantis Poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo rekomendacijomis. 

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatos būklei. 

Prognozuojama, kad rekonstravus A5 kelio Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožą 56,83 – 97,06 km į 

automagistralę per ataskaitinį 30-ies metų laikotarpį bus sutaupyta apie 15 mln. Žmogus valandų, bus išsaugota 

21 žmogaus gyvybė, sužeistųjų skaičius sumažės 61 žmogumi, bus užtikrinta, kad transporto triukšmas neviršytų 

teisės aktais nustatytų reikalavimų. 

Numatomas akustinės situacijos pagerėjimas įrengus užtvaras nuo triukšmo, kadangi triukšmas yra 

vienas iš labiausiai žmones erzinančių, poveikį sveikatai darančių veiksnių. Plačiau priemonės aprašytos triukšmo 

dalyje, taip pat priemonės susijusios su paviršiniu ir požeminiu vandeniu, dirvožemio apsauga pateiktos 

suvestinėje priemonių lentelėje (žr. 33 lentelė). 

2.8.4. Kelio apsaugos zona ir jos reglamentai 

Reglamentuojama magistralinių kelių apsaugos zona yra žemės juosta po 70 metrų į abi puses nuo kelio 

briaunų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. (2019 m. birželio 6 

d. Nr. XIII-2166). Šioje kelio apsaugos zonoje, apimančioje 70 metrų atstumą į abi puses yra draudžiama: 

1) statyti pastatus, kurie nesusiję su transporto priemonių ir eismo dalyvių aptarnavimu; 

2) įrengti išorinę reklamą; 

3) naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (arba) naudojančią kelio ženklų simboliką. 

Taip pat kelių apsaugos zonose, Teritorijų planavimo įstatyme, Statybos įstatyme ar Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro nustatyta tvarka negavus kelio savininko pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai 

veiklai, draudžiama:  

1) statyti, rekonstruoti (jeigu rekonstravimo metu didėja statinio išorės matmenys) statinius ar 

įrengti įrenginius, išskyrus statinius ar įrenginius, kurių statyba ar įrengimas draudžiami pagal šio straipsnio 1 

dalį, taip pat laikinus sniegą sulaikančius įrenginius rudens, žiemos ir pavasario laikotarpiais; 

2) statyti paminklinius akcentus-simbolius; 

3) įrengti naujus karjerus, vandens telkinius; 
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4) statinio statybos ar įrenginio įrengimo reikmėms vykdyti grunto kasimo, supylimo, tankinimo 

darbus (toliau – žemės darbai), sandėliuoti bet kokias medžiagas; 

5) kelių apsaugos zonos dalyje, sutampančioje su kelio juostos dalimi – organizuoti renginius, 

susijusius su žmonių susibūrimu, vykdyti prekybinę veiklą ir (ar) kitus darbus, nenurodytus šios dalies 1–4 

punktuose. 

Plačiau apie apsaugos zonas ir detalūs teisiniai reglamentai pateikiami Žemėnaudos skyriuje. 

 

2.9 RIZIKOS ANALIZĖ IR JOS VERTINIMAS  

Ekstremalias situacijas reglamentuoja šie teisės aktai: 

• Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijos, patvirtintomis 

LR aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 367 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos 

galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R41-02 patvirtinimo“;  

• Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. 

nutarimu Nr. 1063 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“. Galiojanti suvestinė 

redakcija (nuo 2018-02-03); 

• Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliai, patvirtinti LR 

aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1- 870 „Dėl Stichinių, katastrofinių 

meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“. Galiojanti suvestinė redakcija 

(nuo 2020-06-10). 

• Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl 

Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 

19“ patvirtinimo“ 2019 m. gruodžio 30 d. Nr. V-197, įsigaliojusiu nuo 2020-01-01. 

 

Pagal planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų  2 lentelę keliai ir 

tiltai yra priskiriami prie rizikos objektų, kuriems būdingi pavojingi veiksniai: transporto priemonės, pavojingi 

kroviniai. Pažeidžiami objektai gali būti lankytojai, gamta, nuosavybė (žr. 0 lentelė). 

Dėl rekonstrukcijos numatomas teigiamas poveikis žmonėms, nuosavybei, dėl prognozuojamo 

avaringumo sumažėjimo, užtikrinant saugesnes eismo sąlygas (dėl sankryžų įrengimo, priešpriešinio eismo juostų 

atskyrimo, jungiamųjų kelių, apšvietimo įrengimo). 

 

30 lentelė. Rizikos objektų pavojingi veiksniai (ištrauka iš 2 lentelės „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos 

galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R41-02 patvirtinimo“). 

Rizikos objektai Būdingiausi pavojingi veiksniai 

Tuneliai Griūties rizika, nepalanki situacija gelbėjimo darbams 

 

Keliai, tiltai 

 

Transporto priemonės, pavojingi kroviniai 

 

 

 



Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

216 

31 lentelė. Pažeidžiamų objektų galimos pasekmės (ištrauka iš 3 lentelės „Dėl Planuojamos ūkinės 

veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R41-02 patvirtinimo“) 

 Pažeidžiami objektai Pasekmės 

Lankytojai: personalas, lankytojai, aplinkiniai 

gyventojai, gelbėjimo tarnybų personalas 
Bet koks pakenkimas, pradedant išgąsčiu ar lengvu 

sužalojimu, baigiant daugelio asmenų mirtimi 
Gamta: jūra, ežerai, upės; 
požeminiai vandenys, rekreacinės ir saugomos 

teritorijos, žemdirbystės plotai, miškai 

Bet koks nuodingų ir pavojingų medžiagų pasklidimas; laivų, 

lėktuvų sudužimas ar paskendimas; gaisras ir kt. 

Nuosavybė Bet koks pakenkimas, pradedant maža žala, baigiant visišku 

sugriovimu; pavojingų medžiagų pasklidimas 

 

Vadovaujantis Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių sąrašu (LR 

aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1- 870), galima išskirti šiuos su keliais susijusius 

rodiklius, susijusius su klimatiniais veiksniais: tai  labai smarkus lietus, labai smarkus snygis, lijundra, pūga – tai 

reiškiniai pasitaikantys daugiausia šaltuoju žiemos periodu (32 lentelė). 

Siekiant išvengti tokių ekstremalių gamtinių reiškinių pasekmių, numatoma suformuoti griovius 

paviršiniam vandeniui nuvesti, kelkraščiai į kuriuos galima nustumti sniegą, bei kadangi kelias yra magistralinis 

jis yra valomas ir prižiūrimas pagal aukščiausią – I priežiūros lygį, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių 

kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 19“ patvirtinimo“ 2019 m. gruodžio 30 d. Nr. V-197, įsigaliojusiu 

nuo 2020-01-01. 

I priežiūros lygis turi užtikrinti aukštą eismo kokybės lygį, gerą techninę ir estetinę kelio būklę visą parą. 

Turi būti sudarytos sąlygos transporto priemonėms važiuoti didžiausiu leistinu greičiu. Galimi trumpalaikiai 

eismo sutrikimai žiemą. 

32 lentelė. Išskirti su keliais susiję stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių 

rodikliai (pagal 1 lentelę iš Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių 

sąrašo 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1- 870, Suvestinė redakcija nuo 2020-06-10). 

 Reiškiniai 

Rodikliai 

matavimo vienetas įvertinimas, dydis, 

kritinė riba 

1.1. Stichinis meteorologinis reiškinys: 

1.1.1. Labai smarkus vėjas     

1.1.1.1. Lietuvos žemyninėje teritorijoje maksimalus vėjo greitis 10 metrų aukštyje (m/s) 28–32 

1.1.2. Labai smarkus lietus kritulių kiekis (mm); trukmė (val.) 50–80; 

 

1.1.3. Ilgai trunkantis labai smarkus lietus kritulių, iškritusių per 5 paras ir trumpiau, kiekis 

viršija mėnesio standartinę klimato normą (kartais) 

2–3 

1.1.4. Labai smarkus snygis kritulių kiekis (mm); sniego dangos prieaugis (cm); 

trukmė (val.) 

20–30; 

20–30; 

 

1.1.5. Labai smarki pūga vidutinis vėjo greitis (m/s); 

matomumas (m); trukmė (val.) 

15–20; 

  

≥ 

1.1.6. Labai stambi kruša ledėkų skersmuo (mm) ≥20 
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 Reiškiniai 

Rodikliai 

matavimo vienetas įvertinimas, dydis, 

kritinė riba 

1.1.7. Labai smarkus sudėtinis apšalas apšalo storis / skersmuo ant lijundros stovo laidų 

(mm) 

≥35 

1.1.8. Labai smarki lijundra apšalo storis / skersmuo ant lijundros stovo laidų 

(mm) 

≥20 

1.1.9. Labai smarki šlapio sniego apdraba apšalo storis / skersmuo ant lijundros stovo laidų 

(mm) 

≥35 

1.1.10. Speigas minimali oro temperatūra (°C); speigo trukmė (iš 

eilės einančių parų skaičius) 
− 

− 

1.1.11. Kaitra maksimali oro temperatūra (°C); kaitros trukmė (iš 

eilės einančių parų skaičius) 

≥30; 

≥3 

1.1.15. Labai tirštas rūkas Matomumas (m); trukmė (val.)  

≥ 

1.1.16. Labai smarki audra (pavojingų 

meteorologinių reiškinių 

kompleksas: perkūnija ir smarkus 

lietus, ir (ar) škvalas, ir (ar) kruša) 

faktas; 

kritulių kiekis (mm), trukmė (val.); 

maksimalus vėjo greitis (m/s); 

ledėkų skersmuo (mm) 

yra; 

≥15; 

 

≥15; 

 ≥ 

1.2. Katastrofinis meteorologinis reiškinys: 

1.2.1. Uraganas     

1.2.1.1. Lietuvos žemyninėje teritorijoje maksimalus vėjo greitis 10 metrų aukštyje (m/s) ≥33 

1.2.4. Labai smarkus snygis kritulių kiekis (mm); sniego dangos prieaugis (cm); 

trukmė (val.) 

>30; 

>30; 

  

1.2.5. Labai smarki pūga vidutinis vėjo greitis (m/s); 

matomumas (m); trukmė (parų skaičius) 

>20; 

  

≥ 

1.2.6. Labai smarkus speigas minimali temperatūra (°C); 

trukmė (iš eilės einančių parų skaičius) 
 − 

 

1.3. Stichinis hidrologinis reiškinys: 

1.4.2. Labai didelis potvynis užlieta teritorija (ha) ≥60 000 

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į potvynių ar karstinių regionų zonas, dėl kurių galimos  

šiais aspektais susijusios ekstremalios situacijos. Šešupės potvyniai nėra didelio intensyvumo nei prie mažos, nei 

prie vidutinės, nei didelės tikimybės, todėl šiuo aspektu ekstremalios situacijos dėl potvynių nereikšminės (dėl 

kelio užliejimo ir nepravažiuojamumo). Potvyniai išnagrinėti 2.1 skyriuje „Vanduo“.  

Ekstremalios situacijos galimos dėl avarijų ar su tuo susijusio gaisro pavojaus, tepalų, kuro ar vežamų 

pavojingų medžiagų išsiliejimo, kadangi keliu važiuoja lengvasis ir sunkusis transportas, sunkiuoju transportu 

gabenami kroviniai. 

Pavojingų krovinių tarptautinį vežimą automobilių transportu reglamentuoja Europos sutartis dėl 

tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) (Įsigalioja 2003-01-01). Įgyvendinant Europos Sąjungos 

teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą ES valstybių narių teritorijoje, nuostatas, buvo priimti 

atitinkami Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, atskirų sričių ministrų įsakymai bei kiti teisės 

aktai. Pagrindiniai iš jų – Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus 

vandenų transportu įstatymas 2001-12-11 Nr. IX-636 (Galiojanti suvestinė redakcija: 2012-01-01) ir Lietuvos 
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Respublikos Vyriausybės nutarimas 2017 m. gegužės 17 d. Nr. 367 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių 

ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“ (Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-06-30), nustatantis, kad 

pavojingi kroviniai Lietuvos Respublikos teritorijoje vežami vadovaujantis jau minėtos ADR sutarties 

nuostatomis. 

Pavojingu kroviniu bendrąja prasme vadinamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir 

gaminiai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui. Neteisingai vežamas ar saugomas toks krovinys gali tapti 

žmonių ar gyvūnų susirgimų, apsinuodijimų, nudegimų priežastimi, taip pat sukelti sprogimą, gaisrą, kitų 

krovinių, riedmenų, statinių ir įrenginių pažeidimus, užteršti aplinką ir vandenis. Už tinkamą pavojingų krovinių 

vežimą atsakingi visi vežimo dalyviai – siuntėjas, vežėjas (vairuotojas) ir gavėjas. Vežanti pavojingus krovinius 

transporto priemonė turi būti atitinkamai paženklinta, aprūpinta priešgaisrinės technikos priemonėmis. 

Ekstremalių situacijų tikimybė. Didžiausi tranzitinių pavojingų krovinių kiekiai ir tokių automobilių 

eismas yra pagrindiniuose magistraliniuose keliuose, kurie sutampa su tarptautiniais transporto koridoriais – toks 

ir yra rekonstruojamas A5 kelias. Tuo atveju, jeigu įvyktų avarija, vežant pavojingas medžiagas, ar išsiliejus 

tepalams turi būti nedelsiant kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, kad sulaikyti išsiliejusius teršalus. 

Ekstremalių įvykių prevencija. Avarijų atveju pirminiam teršalų sulaikymui taip pat tarnaus kelio 

grioviai, planuojami paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, į kuriuos gali sutekėti teršiančios medžiagos ir, kurie 

laikinai sulaikys teršalų tekėjimą į aplinką, kol bus išvalomi. Efektyviai sulaikyti išsiliejusius teršalus gali 

mechaniniai uždoriai, užtvankos, slenksčiai, dambos. Avarinio išsiliejimo metu į aplinką patekę ir sulaikyti 

teršalai turi būti operatyviai surenkami ir pašalinami. Tam tinka naudoti: 

• birų smėlį. Tinka naftos angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti. Smėlis turi būti 

laikomas sausai. Panaudotą smėlį būtina pašalinti iš gamtinės aplinkos; 

• smėlio maišus. Smėlio maišai gali būti naudojami nukreipti išsiliejusius teršalus į jų sulaikymo 

vietą, užblokuoti ir sulaikyti teršalus paviršinių nuotekų nuleidimo sistemose; 

• sorbentus. Taikoma likviduojant naftos angliavandenilių išsiliejimą. Lietuvoje siūlomi įvairių 

gamintojų produktai: sorbentų granulės, dribsniai, sorbuojantys čiužiniai, kilimėliai, rankovės. 

Sorbuojanti bona (rankovė) skirta naftos produktams nuo vandens paviršiaus surinkti ir naftos 

produktų plėvelės plitimui vandenyje sustabdyti. 

 

2.10 ALTERNATYVŲ ANALIZĖ IR JŲ VERTINIMAS 

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. 

2015-2018 m. rengtame specialiajame plane buvo nagrinėtos kelio alternatyvos, kurių metu vertintos 

galimybės kelią tiesti esama trasa arba naujomis teritorijomis. Šioje PAV ataskaitoje vertinama II spec. plano 

alternatyva – kurioje kelio plėtra nagrinėjamuose ruožuose vykdoma esama kelio trasa, paimant aplinkines 

teritorijos (vad. „II  koncepcinėje alternatyvoje  numatyta rezervinių teritorijų plėtra, rekonstruojant  kelią į AM 

kategoriją  esama trasa“), (spec. plane nagrinėtos alternatyvos pateiktos paveiksle žemiau). 

Atlikus kelio poveikio aplinkai vertinimą buvo svarstytos šios priemonių alternatyvos: 

• Svarstytos saugią gyvūnų migraciją užtikrinančios priemonės alternatyvos: žaliojo tilto ar 

požeminės perėjos. Kaip inovatyvesnė, ekologiškesnė ir draugiškesnė aplinkai pasirinkta statyti 

žaliąjį tiltą. Ši priemonė pasirinkta pagrįstai, kadangi kelias tarptautinis intensyvus, o vis tik kai 
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kurie mokslininkai abejoja, kad požeminės perėjos yra tinkamos briedžiams ir tauriesiems 

elniams, kadangi tamsiomis požeminėmis perėjomis vengia naudotis briedžiai ir taurieji elniai, 

nes jie natūraliai nesusiduria su situacijomis, kuomet reikia lįsti į tamsų tunelį nematant kas 

laukia priekyje; požeminės perėjos, kuriomis dažnai važinėja transporto priemonės, gyvūnų 

naudojamos mažiau, požeminėje perėjoje sunku sukurti pakankamą natūralų apšvietimą, o 

dirbtinis apšvietimas nėra tinkama alternatyva. motyvai nurodyti biologinės įvairovės dalyje. 

Detalesni motyvai nurodyti biologinės įvairovės dalyje. 

• Svarstytos dvi paukščių apsaugos priemonių alternatyvos: 4 m aukščio tinklo tvora ir, 

vadovaujantis užsienio šalių praktika – paukščių skridimo trajektorijai pakeisti panaudojant 

želdinius aukštesnius kaip 3 m.  

• Svarstytos tinklo tvoros nuo gyvūnų patekimo į kelią alternatyvos: tinklo tvorą formuoti iškart 

su tankiau sunerta apačia (pvz.,  akutes 2x2 cm) arba statyti standartinę palei kelius statomą 

tvorą, o tankų tinklelį rekomenduojama diegti bent jau potencialiose varliagyvių buveinių 

vietose prie pralaidų per upelius. Sunerta tankiau tinklo tvora yra efektyvesnė, kadangi tokiu 

atveju tuo pačiu būtų galima aptverti visą kelio ruožą ir ateityje, jei keisis apylinkių, pavyzdžiui 

dirbamų laukų vietoje atsirastų ganyklos, drėgnesnės vietos ir atsirastų palankesnės 

varliagyviams buveinės, būtų užtikrinta maksimali apsauga nuo varliagyvių ir smulkiųjų 

gyvūnų (driežų, ežių ir pan.) patekimo į kelią. Abi alternatyvos galimos ir tinkamos biologinės 

įvairovės apsaugai. 

• Apsaugai nuo triukšmo galimi įvairios sienučių alternatyvos (tiesios arba lenktos), priklausomai 

nuo jų įdiegimo galimybių. Vietos kur sienučių panelės bus skaidrios, o kur ne, bus parinktos 

techniniame projekte. Plačiau aprašyta yra triukšmo dalyje. 

Visos PAV ataskaitoje aprašytos priemonės gali turėti ir daugiau alternatyvų, jei pagrindžiama, kad 

techniškai jas sunku įgyvendinti. Svarbu yra - nustatytos probleminės vietos, apibūdintos galimos 

priemonės, jų parametrai arba užduota kryptis jų parinkimui. Laikantis PAV ataskaitoje nurodytų 

krypčių bus formuojamas darnus ir inovatyvus bendras kelio įvaizdis derinant priemones prie 

kraštovaizdžio ir suderinant su priemonėmis kituose kelio ruožuose. 
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130 pav. Nagrinėtos specialiojo plano koncepcijos alternatyvos (ištrauka iš 2018 m. UAB „Kelprojektas“ rengtos 

SPAV ataskaitos) 

 

Atlikus vertinimą nustatyta, kad: 

Nieko nedarymo alternatyva nors nekeičia kelio kraštovaizdžio, bet yra blogesnis variantas dėl esamo 

ir ateityje didėsiančio triukšmo, dėl didelio šio ruožo avaringumo.  

Kelio rekonstravimas pagal anksčiau SPAV procedūros metu patvirtintą alternatyvą su priemonėmis 

(tikslinamomis) ir bet kuriais iš PAV ataskaitoje nagrinėtais galimais techninių, technologinių sprendinių 

variantais yra galimas ir pritaikomas, integruojamas kraštovaizdyje, diegiamos triukšmo mažinimo priemonės, 

paviršinių lietaus nuotekų valymo įrenginiai, formuojant apjungiamuosius kelius, aptveriant kelią tinklo tvora, 

įrengiant apšvietimą,  didinamas eismo saugumas – kuris yra prioritetas, siekiant išvengti žmonių žūčių. 

 

 

2.11 STEBĖSENA  

  

Stebėsena, susijusi su biologine įvairove ir jų apsaugai įdiegtomis priemonėmis. Vykdant biologinės 

įvairovės poveikio mažinimo priemonių ir eksploatuojamo kelio aplinkos stebėseną taip pat rekomenduojama: 

bent kartą per metus, prieš pat sezonines migracijas atlikti bioįvairovės apsaugai įdiegtų priemonių (tvorelių 

varliagyviams, tvoros tinklo žinduoliams, atitvaro paukščiams ir kt.) būklės bei efektyvumo stebėseną; papildomi 

patikrinimai turėtų būti planuojami po potvynių, stipraus vėjo, sniego ar kitų nepalankių sąlygų orų įvykiai; stebint 

šių priemonių būklę ir efektyvumą ypač svarbu atkreipti dėmesį į eksploatacijos metu atsiradusius defektus ir juos 
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laiku šalinti; patikrinimų metu nustačius, kad elementai susidėvėję, būtina pataisyti arba pakeisti sulaužytas dalis, 

deformuotas tinklelius,  tvirtinimo elementus, kuriais tinklas pritvirtinamas prie stulpų; bent kartą per metus 

pašalinti akmenų, smėlio ar įkritusias medžių šakeles, kitų šiukšlių sankaupas iš horizontalių barjerų; bent kartą 

per metus patikrinti žaliojo tilto sienutės elementus, pakeisti įlūžusias dalis, geriausia tikrinti prieš sezonines 

migracijas. 

PAV ataskaitoje rekomenduojamas žaliojo tilto stebėjimo planas, kuris padėtų įvertinti žalio tilto 

efektyvumą, kad stebėsenos metu pagal gautus rezultatus būtų nustatoma kaip vyksta migracija ar žaliojo tilto 

įdiegimo tikslai buvo pasiekti. Stebėsena turi būti atliekama pagal stambiųjų žinduolių pėdsakus (ypač gerai 

stebėti esant sniego dangai) arba įrengiant stebėjimo kameras. Siekiant nustatyti priemonės efektyvumą žinduolių 

pėdsakus (arba pačius žinduolius fiksuojant automatiškai fotografuojančia kamera). Tai tikslinga daryti įvairiais 

sezonais, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje, kadangi tai pirmasis žaliasis tiltas automobilių keliuose, 

rekomenduojama tyrimus atlikti  bent 5 metus (ir ilgiau) nuo perėjos įrengimo, o po to kas penki metai kartoti 3 

metų periode. 

Stebėsena, susijusi su paviršinio ir požeminio vandens kokybės apsauga. Būtina tvarkingai prižiūrėti 

paviršinių nuotekų valymo įrenginius ir periodiškai valyti. Prižiūrint įrenginius, papildomi tyrimai/stebėsena 

vandens kokybei nebūtini. Priežiūrą vykdo AB „Kelių priežiūra“. 

Želdinių stebėsena. Prižiūrėti pasodintus želdinius periodais: 1 metai po atsodinimo ir 5 metai po 

pasodinimo, jei reikia – atsodinti nunykusius želdinius arba palikti natūraliai išaugusius, kurie tinkami kaip kelio 

kraštovaizdžio dalis. 

Akustinių priemonių stebėsena. Rekomenduojama matavimais patikrinti priemonių efektyvumą ir 

esant poreikiui numatyti papildomą valdymą, kartografavimą, stebėseną. Matavimai prieš įrengiant priemonę.  

 

2.12 TARPVALSTYBINIS POVEIKIS 

Patvirtintame kelio rekonstrukcijos SPAV dokumente buvo nurodyta, kad specialiojo plano 

gyvendinimo pasekmės nėra reikšmingos  kitos  Europos  Sąjungos  valstybės  narės ar užsienio valstybės aplinkai,  

tačiau tarptautinio kelio E67 (Lietuvoje kelio  A5 atkarpa, Lenkijoje kelio S–61 atkarpa) projektavimo dizainas 

negali reikšmingai skirtis abiejose Europos Sąjungos valstybėse. Šiuo tikslu nuo 2010 m. vyko reikšmingi 

dvišaliai susitikimai, siekiant aptarti projektavimo sprendinius, susitarti dėl konkrečių bendradarbiavimo darbų. 

Buvo priimtas konsensusas dėl kelio E67 infrastruktūros išvystymo.  Remiantis bendradarbiavimu ir susitarimais 

Lietuvos pusėje parengti kelio A5 rekonstravimo projektiniai sprendiniai buvo priderinti prie Lenkijos pusėje jau 

įgyvendinamo kelio  S–61 atkarpos techninio projekto sprendinių (numatyta baigti 2020 m.). 

2018 m. birželio 25 d.  Varšuvoje, Lenkijos Respublikos Nacionalinių kelių ir greitkelių generalinės 

direkcijos būstinėje, įvyko susitikimas, skirtas aptarti projektiniams sprendiniams dėl greitkelio S–61 ties buvusiu 

sienos perėjimo punktu Buzinskas - Kalvarija tarptautinėje magistralėje E67, kurio metu buvo sutarta dėl kelio 

E67 infrastruktūros, eismo organizavimo priemonių tiek Lietuvos tiek Lenkijos pusėje. Vyko techninių klausimų 

susitarimai. Susitikimo metu susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo vykdant kelio A5 techninį rekonstrukcijos 

projektą Lietuvoje. Išreikštas pritarimas 2015 m. liepos 2 d.  darbinio susitikimo metu priimtoms nuostatoms dėl 

bendradarbiavimo teikiant informaciją vairuotojams. 

Rengiant SPAV dokumentą, specialųjį planą buvo atsižvelgta į Lenkijos pusėje numatomo rekonstruoti 

greitkelio S–61 ruožo (apie 24 km ilgio) aplinkosauginių priemonių konstrukcijas, kurios gali turėti reikšmės 

rezervuojant žemę visuomenės poreikiams.  

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2018-10 pateikė raštą Nr. (14-1)-D8 „Dėl tarpvalstybinių 

konsultacijų rengiamam valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 

56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiajam planui“, kuriame informuoja, kad vadovaujantis Planų ir programų 
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strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. 

gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ VIII skyriaus 32 punktu, tarpvalstybinės konsultacijos gali būti neatliekamos. 

Tarpvalstybinis poveikis nenumatomas, ViaBaltica kelias nors ir yra pagrindinė arterija su Europa, 

tačiau iki valstybės sienų nutolusi apie 12 km, todėl atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją  PAV ataskaitoje 

vertinami kelio ruožai negali daryti poveikio. 

 

 

3 PRIEMONIŲ SUVESTINĖ 

Kelio eksploatavimo metu numatytos priemonės, kurios užtikrins gyventojų sveikatą ir gamtinės 

aplinkos pusiausvyrą: 

Kraštovaizdžio aspektu numatomas triukšmo užtvarų, sunkiojo transporto stovėjimo aikštelės 

įrengimas, kelio elementų derinimas tarpusavyje spalviniu ir stilistikos aspektu. Rengiant techninį darbo projektą 

bus sprendžiami architektūriniai deriniai. 

Numatomas kelio apželdinimas: 

• Numatomas ir privalomas gamtinio karkaso apsaugai, reglamentų užtikrinimu, apželdinimas 

gamtinio karkaso teritorijose ties upelio Laikštė, ties upelio Sūduonia ir dviejose vietose ties 

upės Šešupė slėniais (ties ~57,5 km, 59 – 60 km, ~ 76-76,4 km ir ties ~ 83-84 km). Šios vietos 

bus įtrauktos į Techniniame projekte numatomą parengti Apželdinimo planą. 

• Rekomenduojamas sankryžose, šlaituose, tam tikruose kelio ruožuose 1-2 eilių medžių 

juostomis (daugiausia rekomenduojamos liepos, galima beržu, egle, pušimi bei dekoratyviniais 

krūmais forsitija (forsythia), raudonoji sedula (cornus sanguinea), paprastasis putinas 

(viburnum opulus) – tai krūmai, kurie žydi ryškiai geltonai, baltai arba jų stiebai lapams nukritus 

yra raudonos spalvos ir paįvairins šaltuoju metų laiku, kuomet nukrenta lapai monotonišką kelio 

aplinką. 

Žaliasis tiltas numatytas gyvūnų migravimo vietoje 

• 77,2 km, kurio plotis, vadovaujantis SPAV dokumentu, 35 m. 

Rekonstruojant du tiltus per Šešupę kelio A5 trasoje, po kiekvienu tiltu numatomas praėjimas – 

sausumos kelias stambiesiems žinduoliams:  

• 59,79 km; 

• 83,36 km. 

Stambiesiems gyvūnams numatoma tinklo tvora apie 30 km ruože iš abiejų pusių, viso apie 60 km. 

Paviršinių nuotekų surinkimas ir valymo įrenginiai (naftos gaudyklės): 

• ties ~79 km, ties Trakiškių (Kalvarijos sav.) (3381) vandenviete  apie 80 metrų ruože reikalingas 

ir numatomas nuotekų surinkimas nuo šio ruožo magistralinio ir jungiamųjų kelių asfalto 

dangos į valymo įrenginį. 

• ~81,8-83,5 km ties Kalvarijos (35) ir UAB „Marijampolės pieno konservų“ (2835) 3-iosios 

vandenvietės apsaugos juosta (VAZ) apsaugai numatoma nuotekas surinkti ir apvalyti iki 

leistinų normų bei išleisti į aplinką, todėl pavojaus, kad kelias galėtų teršti vandenvietes – nėra. 

Geologinių tyrimų metu nustačius, kad teritorijoje vyrauja moliai, nuotekas galima surinkti 
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grioviais, o jei vyrauja vandeniui pralaidūs smėliniai gruntai, reiktų griovių dugną izoliuoti 

nelaidžia medžiaga, kad nevyktų nevalytų nuotekų infiltraciją į vandenviečių apsaugos zonas. 

Nuotekos kitose vietose nuvedamos žolėtais sankasos šlaitais natūraliai apsivalytų ir sutekėtų į kelio 

griovius. Rekonstruojant du tiltus per Šešupę kelio A5 trasoje, numatomi paviršinių nuotekų valymo įrenginiai su 

kietųjų dalelių sėsdintuvais ir su naftos gaudyklėmis: 

• 59, 79 km - ≥ 4 vnt.  

• 83,36 km -  ≥ 4 vnt. 

Numatomas valymo įrenginys (naftos gaudyklė) ties 64 km, kad surinkti nuotekas nuo transporto 

aikštelės. 

Paukščių apsaugos priemonė ties Pasūduonės tvenkiniu 75,3 km. Tinklo tvoros paukščiams aukštis 4 m 

(nurodyta patvirtintame specialiajame plane), ilgis ~340 m arba tokio pat  ir >3 m aukščio ar aukštesnių želdinių 

juosta. 

Varliagyvių apsaugos sistemos priemonės ~ 75,3 – 75,8 km, ties Pasūduonės tvenkiniu: 

• Gelžbetoninės tvorelės varliagyvių apsaugai ilgis prie Pasūduonės tvenkinio apie 360 m. Kitoje 

kelio pusėje, kur montuojama pralaida iš abiejų galų  projektuoti po 30 m ilgio projektuoti 

gelžbetonines tvoreles, kad per pralaidą praėję saugiai galėtų pateikti į Sūduonios upelį. Viso 

gelžbetoninių tvorelių apie 420 m. 

• Aptvėrimai nuo varliagyvių kitose vietose arba sutankinta tinklo tvora. 

Tinklo tvoros nuo gyvūnų išbėgimo į kelią, viso iš abiejų kelio pusių apie 60 km. 

Bus įrengtos 30 vnt. triukšmo užtvarų (TU). TU bendras ilgis ~13 km 400 m, aukštis skaičiuojant nuo 

gretimai esančio važiuojamosios kelio dangos paviršiaus 2,5-7,5 metrai. TU garso izoliavimo rodiklis DLR 25-

30 dB, o sugerties dydis DLα 15 dB, vietomis iš abiejų pusių.   

Papildomai vienos gyvenamosios aplinkos apsaugai bus apželdintas 2800 m2 šlaitas. Želdiniai bus 

sodinami tankiai ir taip, kad juostos skerspjūvyje susidarytų stačiakampis trikampis. Juosta bus pradėta žemais ir 

užbaigta aukštais medžiais, nepaliekant tarpų 

Ruošiamas techninis kelio rekonstrukcijos projektas turi būti derinamas su Vištyčio regioninio parko 

direkcija, kuriai priskirtas Kalvarijos biosferos poligonas (vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 

prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-9  (2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 

V-2 redakcija), kuriuo patvirtintas valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos 

ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, 

priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms sąrašas). 

Statybų metu numatomos priemonės. 

Numatoma, kad statybų metu, įrengiant pralaidas, tiltus ir formuojant kelius 25 m nuo upelių, upių 

kranto linijos negali būti sandėliuojamos statybinės medžiagos, gruntas, dirvožemis, negali būti įrengiamos 

statybinės aikštelės. 25 m atstumas pateiktas vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, 

įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10“ patvirtinimo 2010 m. balandžio 

1 d. Nr. V-89, skyriaus Organizacinės priemonės statybos metu punktu „25. Rekomenduojama taikyti šias 

organizacines priemones: statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo, statybinės technikos, 

automobilių stovėjimo aikštelės negali būti įrengiamos paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje 

ir arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto“. 
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Ruošiant teritoriją statyboms, žemės paviršiaus nukasimas turi būti vykdomas sluoksniais. Pirmiausiai 

nukasamas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Jei dėl gruntų savybių reikalingas gilesnių sluoksnių iškasimas, jį 

reikia atlikti atskirai ir tokį gruntą saugoti atskirai, nemaišant su paviršiniu derlinguoju sluoksniu. 

Siekiant išvengti sutankinimo derlingojo, nenaudoti sunkiosios technikos, esant šlapiai dirvai, tose 

vietose, kuriose dar nenuimtas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Dėl to gali suprastėti dirvos imlumas absorbuoti 

nuotekas. 

Statybų metu nuskastas derlingasis dirvožemio sluoksnis būtų sandėliuojamas ir panaudojamas 

statybvietės rekultivacijai po statybų.  

Statybos darbų metu siekiant apsaugoti želdinius, bus vykdoma želdinių apsauga. Želdinių apsauga, 

vykdant statybos darbus, vykdoma atsižvelgiant į LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymo „Dėl želdinių 

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. Statybos darbų metu siekiant apsaugoti 

želdinius, kurių projekte nenumatyta pašalinti, rangovui nurodoma, kad būtina imtis šių priemonių: 

• išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš 

statybos pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

• iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 

m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto, 

aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 

• įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, 

kai darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 

• laistyti želdinius; 

• nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų 

statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne 

arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau 

kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

• nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 

cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, 

skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 

• tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir 

krūmų, sienutes statramsčiais; 

• užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau 

kaip per mėnesį; 

• medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių 

skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant 

šaknų sistemos; 

• nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų 

kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno. 

• baigus statybos darbus, privaloma: apželdinti sklypą pagal statinio projektą, 

nepažeidžiant Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717. 

Sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant 

statybos darbus. 
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Alyvų (iš mechanizmų) ar kuro avarinių išsiliejimo atveju numatoma naudoti birų smėlį (tinka naftos 

angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti), smėlio maišus, sorbentus, kurie taikomi likviduojant 

naftos angliavandenilių išsiliejimą. 

Numatoma teritorijos po statybų rekultivacija, panaudojant prieš statybas nuimtą dirvožemio sluoksnį, 

apželdinant sankasų šlaitus žole, stačius šlaitus, esant poreikiui, stabilizuojant geotinklu.  

Organizacinės triukšmo prevencijos priemonės statybos darbų metu: 

• Pagal Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499 

(Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-09-01)  14 straipsnio 2 dalį triukšmo šaltinių 

valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, 

privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės 

institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir 

jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. Šios priemonės patvirtintos tiek Kalvarijos 

savivaldybės tarybos sprendime, dėl triukšmo prevencijos Kalvarijos savivaldybės viešosiose 

vietose taisyklių patvirtinimo (2014 m. sausio 16 d. Nr. T-41-11), tiek Marijampolės 

savivaldybės viešosiose vietose taisyklėse, patvirtintose 2019 m. Prašymus galima užpildyti 

internete (pvz., https://www.marijampole.lt/viesoji-tvarka/triuksmo-prevencija/157). 

• Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo 

pasiruošimo darbų statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų 

pabaigoje. Šiuo statybos periodu numatoma planuoti statybos darbų procesą. Statybos darbus 

su triukšmą skleidžiančia darbų įranga nedirbti arti gyvenamųjų pastatų švenčių ir poilsio 

dienomis, o darbo dienomis numatoma nedirbti vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–

07:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu). Taip 

pat būtina pagal galimybes rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo 

metodus (pvz. suderinti kelias triukšmingas operacijas, statybos metu, darbus vykdant arti 

gyvenamųjų pastatų, reikėtų naudoti laikinąsias triukšmo užtvaras). 

33 Lentelė. Suvestinė priemonių lentelė 

Aplinkos 

komponentai, veiksniai 

Poveikio mažinimo priemonės 

 

 

Statybų metu Projektavimo ir eksploatacijos metu 

Triukšmas  

Organizacinės triukšmo prevencijos 

priemonės statybos darbų metu: 

• Pagal Lietuvos Respublikos 

triukšmo valdymo įstatymo 2004 m. spalio 

26 d. Nr. IX-2499 (Galiojanti suvestinė 

redakcija (nuo 2020-09-01)  14 straipsnio 2 

dalį triukšmo šaltinių valdytojai, 

planuojantys statybos, remonto, montavimo 

darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne 

vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki 

šių darbų pradžios pateikti savivaldybės 

institucijoms informaciją apie triukšmo 

šaltinių naudojimo vietą, planuojamą 

triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo 

mažinimo priemones. Šios priemonės 

patvirtintos tiek Kalvarijos savivaldybės 

tarybos sprendime, dėl triukšmo prevencijos 

Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose 

taisyklių patvirtinimo (2014 m. sausio 16 d. 

Nr. T-41-11), tiek Marijampolės 

Siekiant užtikrinti tinkamus HN 33:2011 

reikalavimus, triukšmo modeliavimo metu 

nustatyta, kad valstybinės reikšmės 

magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-

Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km 

rekonstravimo metu bus įrengtos 31 vnt. 

triukšmo užtvarų (TU). TU bendras ilgis ~13 

km 500 m, aukštis skaičiuojant nuo gretimai 

esančio važiuojamosios kelio dangos 

paviršiaus 2,5-7,5 metrai. TU garso 

izoliavimo rodiklis DLR 25-30 dB, o 

sugerties dydis DLα 15 dB, vietomis iš abiejų 

pusių.  

Papildomai vienos gyvenamosios 

aplinkos apsaugai bus apželdintas 2800 m2 

šlaitas. Želdiniai bus sodinami tankiai ir taip, 

kad juostos skerspjūvyje susidarytų 

stačiakampis trikampis. Juosta bus pradėta 

žemais ir užbaigta aukštais medžiais, 

nepaliekant tarpų. 
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savivaldybės viešosiose vietose taisyklėse, 

patvirtintose 2019 m. Prašymus galima 

užpildyti internete (pvz., 

https://www.marijampole.lt/viesoji-

tvarka/triuksmo-prevencija/157). 

• Neigiamas triukšmo 

poveikis statybos metu yra trumpalaikis. 

Poveikio trukmė − nuo pasiruošimo darbų 

statybos objekto teritorijoje iki teritorijos 

sutvarkymo statybos darbų pabaigoje. Šiuo 

statybos periodu numatoma planuoti 

statybos darbų procesą. Statybos darbus su 

triukšmą skleidžiančia darbų įranga nedirbti 

arti gyvenamųjų pastatų švenčių ir poilsio 

dienomis, o darbo dienomis numatoma 

nedirbti vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties 

(22:00–07:00 val.) metu (LR Triukšmo 

valdymo įstatymas: triukšmo prevencija 

statybos metu). Taip pat būtina pagal 

galimybes rinktis tylesnę statybos darbams 

naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus 

(pvz. suderinti kelias triukšmingas 

operacijas, statybos metu, darbus vykdant 

arti gyvenamųjų pastatų, reikėtų naudoti 

laikinąsias triukšmo užtvaras). 

Kraštovaizdis Kraštovaizdžio aspektu numatomas 

triukšmo užtvarų, sunkiojo transporto 

stovėjimo aikštelės įrengimas, kelio 

elementų derinimas tarpusavyje spalviniu ir 

stilistikos aspektu. Rengiant techninį 

projektą bus sprendžiami architektūriniai 

deriniai. 

Numatomas kelio apželdinimas: 

• Numatomas ir privalomas gamtinio 

karkaso apsaugai, reglamentų 

užtikrinimui apželdinimas 

numatomas gamtinio karksaso 

teritorijose ties upelio Laikštė, ties 

upelio Sūduonia ir dviejose vietose 

ties upės Šešupė slėniais (ties ~57, 

5 km, 59 – 60 km, ~ 76-76,4 km ir 

ties ~ 83-84 km). Viso ~3 km. Šios 

vietos bus įtrauktos į Techniniame 

projekte numatomą parengti 

Apželdinimo planą. 

• Rekomenduojamas sankryžose, 

šlaituose, tam tikruose kelio 

ruožuose (58-59 km, 60-61,5 km, 

63-64,5 km, 67,5-68 km, 69-72,5 

km,  74,5-75,5 km, 78,5-80km, 

81,5-83 km), rekomenduojama 1-2 

eilių medžių juostomis (daugiausia 

rekomenduojamos liepos, galima 

beržu, egle, pušimi bei 

dekoratyviniais krūmais forsitija 

(forsythia), raudonoji sedula 

(cornus sanguinea), paprastasis 

putinas (viburnum opulus) – tai 

krūmai, kurie žydi ryškiai geltonai, 

baltai arba jų stiebai lapams 

nukritus žievė yra raudonos 

Svarbu išsaugoti kuo daugiau esamų 

medžių. 

Atkreiptinas dėmesys, kad net ir 

neapželdintos vietos natūraliai kelio 

eksploatacijos eigoje apsisės sėklomis ir 

išdygs nauji želdiniai, todėl nebūtina 

užbaigus statybas viso kelio ištisai apželdinti 

– tiesiog vykdant kelio priežiūrą, darbuotojai 

šienaudami šlaitus, kelkraščius, turėtų 

nenupjauti, o palikti augti taisyklingai 

augančius, didesnės vertės želdinius 

(medžius, išraiškingesnius krūmus) palikti, 

taip jie natūraliai prisitaikys prie esamo kelio 

ir tokie želdiniai dažniausia būna žymiai 

atsparesni nei sodinti, todėl geriau auga, 

reikalauja mažiau priežiūros. 
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spalvos ir paįvairins šaltuoju metų 

laiku, kuomet nukrenta lapai 

monotonišką kelio aplinką. 

Numatoma teritorijos po statybų 

rekultivacija, panaudojant prieš statybas 

nuimtą dirvožemio sluoksnį, apželdinant 

sankasų šlaitus žole, stačius šlaitus, esant 

poreikiui, stabilizuojant geotinklu.  

Saugomoms 

teritorijoms 

Saugomoje teritorijoje į kurią patenka 

nauja kelio trasa ruošiamas techninis kelio 

rekonstrukcijos projektas turi būti derinamas 

su Vištyčio regioninio parko direkcija, 

kuriai priskirtas Kalvarijos biosferos 

poligonas (vadovaujantis Valstybinės 

saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos 

ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 21 

d. įsakymu Nr. V-9  (2021 m. sausio 8 d. 

įsakymo Nr. V-2 redakcija), kuriuo 

patvirtintas valstybės įsteigtų saugomų 

teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos 

ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, 

nepatenkančių į valstybinius parkus, 

rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo 

saugomų teritorijų direkcijoms sąrašas). 

Ruože nuo 79,0 iki 85,00 km, tai 

atsižvelgiant, kad tai yra paukščių  p 

apsaugai svarbi teritorija (PAST) Kalvarijos 

apylinkės (kodas LTKALB001, plotas 

19750,9 ha), skirt griežlių (Crex crex), 

nendrinių lingių (Circus aeruginosus), 

pievinių lingių (Circus pygargus), švygždų 

(Porzana porzana), dirvoninių kalviukų 

(Anthus campestris)  apsaugai, 

nerekomenduojama vykdyti paukščių 

perėjimo metu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 

15 d., o esant būtinybei kelią tiesti ir tokiu 

metu, reikia darbų periodą susiderinti su 

Vištyčio regioninio parko direkcija. 

Dėl kelio tiesimo darbų hidrologinis 

režimas nebus keičiamas, pievos 

nesausinamos, o kiti reglamentai ir 

apribojimai susiję daugiausia su žemės ūkiu 

ir kitomis sritimis. 

Statybinių medžiagų, nukasto 

dirvožemio sandėliavimo, statybinių 

vagonėlių, statybinės technikos, 

automobilių stovėjimo aikštelės negali būti 

įrengiamos „Natura 2000“ teritorijoje taip 

pat miškų plotų teritorijose. 

- 

Biologinei įvairovei Žuvų neršto periodu (nuo balandžio 1 d. 

iki birželio 30 d.) Šešupės upėje ties 

Kuktiškėmis ir aukščiau Kalvarijos darbai 

neturi būti vykdomi. Taip pat šiose vietose 

turi būti numatytos priemonės taršos 

prevencijai – galimo naftos produktų ar kitų 

agresyvių teršalų išsiliejimo atvejams. 

 

 

Ties 75,3 km esamu Pasūduonės 

tvenkiniu dešinėje kelio pusėje numatomos 

įrengti stacionarios apsauginės gelžbetoninės 

tvorelės, skirtas varliagyvių nukreipimui nuo 

kelio, kadangi 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). Ilgis Pasūduonės pusėje 

apie 360 m, kitoje kelio pusėje apie 60 m (nuo 
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pralaidos į abi puses po 30 m), kad 

varliagyviai galėtų saugiai patekti iš 

Pasūduonės tvenkinio į Sūduonios upę. 

Likusi teritorija nėra tinkama 

varliagyviams, nors varliagyviai gana įprasti 

vandens telkiniuose – Šešupėje, melioracijos 

kanaluose, kūdrose ir tvenkiniuose.   

Siekiant apsaugoti besiveisiančius 

varliagyvius, nerekomenduojami vandens 

telkinių (kanalų, kūdrų ir pan.) tvarkymo 

darbai varliagyvių neršto ir buožgalvių 

vystymosi iki suaugėlio metu nuo kovo 

pradžios (esant ankstyvam pavasariui) iki 

liepos pradžios. 

Atsižvelgiant į tai, kad SPAV dokumente 

buvo numatyta, kad tvoreles (iš abiejų kelio 

pusių su pralaidomis) varliagyviams 

rekomenduojama įrengti visose vietose, kur 

po keliu bus įrengiamos pralaidos vandeniui, 

rekomenduojama tverti tinklo tvorą visame 

kelyje su apačioje sutankintomis akutėmis, 

kad varliagyviai ir smulkioji fauna nepatektų 

į magistralinį kelią. Prie apjungiamųjų kelių 

rekomenduojama kelių priežiūros metu 

vykdyti stebėseną ir nustačius varliagyvių 

migraciją, tokioje vietoje ties pralaidomis 

įrengti tinklo tvoreles varliagyviams. 

 

Ties 75,3 km esamu Pasūduonės 

tvenkiniu numatoma: 

• įrengti tinklo tvorą, kad 

paukščiai negalėtų skristi 

neaukštai nuo kelio paviršiaus. 

Detalizuojant priemonę, atitvarą 

numatoma įrengti 4 m aukščio jį 

darant iš smulkaus metalinio ar 

plastikinio tinklo. Tinklo akies 

dydis turėtų būti parenkamas 

toks (iki 2 cm diametro), kad per 

jį nepralįstų ir smulkieji 

žvirbliniai paukščiai; 

• arba vadovaujantis užsienio 

šalių praktika - paukščių 

skridimo trajektorijai pakeisti 

panaudojant želdinius >3 m 

aukščio.  

Abi priemonės yra galimos ir efektyvios.  

 

Siekiant išvengti gyvūnų žūčių ir 

sumažinti avaringumą numatoma kelio ruožą 

aptverti tinklo tvora su priemonėmis 

migracijai (žaliasis tiltas, praėjimai po tiltais 

per Šešupę).  

 

Stambiesiems gyvūnams numatoma tinklo 

tvora apie 30 km ruože iš abiejų pusių, iš viso 

apie 60 km. Tinkamai įrengta tvora apsaugos 

tiek laukinius gyvūnus tiek eismo dalyvius. 

Kadangi teritorijoje migruoja stambūs 

laukiniai gyvūnai, reikia naudoti 2,50 m 

aukščio tvorą, įkasant ją į žemę 30 cm gyliu 
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(dėl šernų). Antžeminis tvoros aukštis 2,20 

m. Tvora turi būti rengiama kelio sankasoje 

tarp magistralinio kelio ir jungiamojo kelio, 

tokiu būdu ženkliai sumažėja laukinių 

gyvūnų patekimo į aptvertą kelio ruožą 

tikimybė.  

 

Įrengiant tinklo tvorą, būtina užtikrinti 

laukinių gyvūnų pasišalinimo iš aptverto 

kelio ruožo tikimybę, statant nušokimo 

rampas ar vienvėrius 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. Žaliasis tiltas 

numatytas gyvūnų migravimo vietoje 77,02 

km, kurio plotis, vadovaujantis SPAV 

dokumentu, 35 m. 

Rekonstruojant du tiltus per Šešupę kelio A5 

trasoje, po kiekvienu tiltu numatomas 

praėjimas – sausumos kelias stambiesiems 

žinduoliams: 59,79 km; 83,36 km. Įrengiant 

praėjimus po tiltais, kad formuoti kuo 

natūralesnius praėjimus, galima natūraliais, 

statybų metu išrautais kelmais, sukurti 

patrauklią vieta praėjimui gyvūnams, taip 

sukuriant  

Želdinių apsauga. Draudžiama kirsti ir genėti saugotinus 

medžius intensyviausiu laukinių veisimosi 

laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 

d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia 

grėsmę saugiam eismui arba pateikiama 

eksperto, baigusio biologijos krypties 

studijas ir įgijusio kompetencijų 

ornitologijos srityje, pažyma, kad 

kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių 

laukinių paukščių. 

Šiuo laikotarpiu nerekomenduojami ir 

visų kitų pakelės želdynų tvarkymo darbai. 

Statybos darbų metu siekiant apsaugoti 

želdinius, bus vykdoma želdinių apsauga. 

Želdinių apsauga, vykdant statybos darbus, 

vykdoma atsižvelgiant į LR aplinkos 

ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymo „Dėl 

želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, 

taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. 

Statybos darbų metu siekiant apsaugoti 

želdinius, kurių projekte nenumatyta 

pašalinti, rangovui nurodoma, kad būtina 

imtis šių priemonių: 

• išpurenti ir patręšti žemę po 

statybvietėje augančių medžių ir krūmų 

lajomis prieš statybos pradžią, kad pagerėtų 

jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

- 
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• iki darbų pradžios aptverti 

medžius ir krūmus, augančius statybvietėje 

ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar 

išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios 

dalies krašto, aptveriant visą statybvietę, 

neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų 

želdinių; 

• įrengti takus, pakeltus virš 

žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo 

medžio kamieno, kai darbo metu reikia 

vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 

• laistyti želdinius; 

• nesandėliuoti medžiagų ir 

įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto 

priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie 

medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų 

projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo 

kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti 

degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo 

medžių kamienų ir krūmų; 

• nekasti tranšėjų arčiau kaip 

3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras 

didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai 

kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 

1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo 

kraštinio stiebo; 

• tvirtinti tranšėjų, kasamų 

biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu 

atstumu prie medžių ir krūmų, sienutes 

statramsčiais; 

• užpilti žemėmis pagal 

projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią 

laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; 

• medžių pomedyje (lajos 

projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau 

pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 

1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), 

nepažeidžiant šaknų sistemos; 

• nepakeisti daugiau kaip 5 

cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio 

prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu 

nuo medžio kamieno. 

• baigus statybos darbus, 

privaloma: apželdinti sklypą pagal statinio 

projektą, nepažeidžiant Medžių ir krūmų 

veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu 

Nr. D1-717. Sutvarkyti želdinius teritorijoje 

už statinio sklypo ribų, jei ji buvo 

naudojama vykdant statybos darbus. 

Dirvožemis Ruošiant teritoriją statyboms, žemės 

paviršiaus nukasimas turi būti vykdomas 

sluoksniais. Pirmiausiai nukasamas 

derlingasis dirvožemio sluoksnis. Jei dėl 

gruntų savybių reikalingas gilesnių 

sluoksnių iškasimas, jį reikia atlikti atskirai 

ir tokį gruntą saugoti atskirai, nemaišant su 

paviršiniu derlinguoju sluoksniu. 

Siekiant išvengti sutankinimo 

derlingojo, nenaudoti sunkiosios technikos, 

- 
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esant šlapiai dirvai, tose vietose, kuriose dar 

nenuimtas derlingasis dirvožemio sluoksnis. 

Dėl to gali suprastėti dirvos imlumas 

absorbuoti nuotekas. 

Statybų metu nuskastas derlingasis 

dirvožemio sluoksnis būtų sandėliuojamas ir 

panaudojamas statybvietės rekultivacijai po 

statybų.  

Alyvų (iš mechanizmų) ar kuro avarinių 

išsiliejimo atveju numatoma naudoti birų 

smėlį (tinka naftos angliavandeniliams ir 

cheminėms medžiagoms surinkti), smėlio 

maišus, sorbentus, kurie taikomi 

likviduojant naftos angliavandenilių 

išsiliejimą. 

Paviršinis vanduo Numatoma, kad statybų metu, įrengiant 

pralaidas, tiltus ir formuojant kelius 25 m 

nuo upelių, upių kranto linijos negali būti 

sandėliuojamos statybinės medžiagos, 

gruntas, dirvožemis, negali būti įrengiamos 

statybinės aikštelės, vadovaujantis 

"Aplinkosauginių priemonių projektavimo, 

įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. 

Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10" 

patvirtinimo 2010 m. balandžio 1 d. Nr. V-

89, skyriaus Organizacinės priemonės 

statybos metu, 25 punktu. 

Dalis paviršinių lietaus nuotekų bus 

išleidžiama į Marijampolės esamus lietaus 

nuotekų tinklus, išvalius valymo įrenginiuose 

į Šešupę, esamus griovius, upelius bei uždarą 

melioracijos sistemą. 

Rekonstruojant du tiltus per Šešupę kelio 

A5 trasoje, numatomi paviršinių nuotekų 

valymo įrenginiai su kietųjų dalelių 

sėsdintuvais ir su naftos gaudyklėmis: 59, 79 

km - ≥ 4 vnt., 83,36 km -  ≥ 4 vnt. 

Numatomas valymo įrenginys (naftos 

gaudyklė) ties 64 km, kad surinkti nuotekas 

nuo transporto aikštelės. 

Nuotekos kitose vietose nuvedamos 

žolėtais sankasos šlaitais natūraliai 

apsivalytų ir sutekėtų į kelio griovius.  

 

Požeminis vanduo Kad išvengti lokalaus poveikio statybų 

metu, pavyzdžiui išsiliejus tepalams ar kurui 

iš statybinių mechanizmų, negalima 

statybinių aikštelių įrengti vandenviečių 

apsaugos zonose, o statybos atliekant 

statybos darbus statybinėje aikštelėje laikyti 

tepalus sugeriančias medžiagas, pvz.: 

• birų smėlį. Tinka naftos 

angliavandeniliams ir cheminėms 

medžiagoms surinkti. Smėlis turi būti 

laikomas sausai. Panaudotą smėlį būtina 

pašalinti iš gamtinės aplinkos; 

• smėlio maišus. Smėlio 

maišai gali būti naudojami nukreipti 

išsiliejusius teršalus į jų sulaikymo vietą, 

užblokuoti ir sulaikyti teršalus paviršinių 

nuotekų nuleidimo sistemose; 

• sorbentus. Taikoma 

likviduojant naftos angliavandenilių 

išsiliejimą. Lietuvoje siūlomi įvairių 

gamintojų produktai: sorbentų granulės, 

dribsniai, sorbuojantys čiužiniai, kilimėliai, 

rankovės. Sorbuojanti bona (rankovė) skirta 

naftos produktams nuo vandens paviršiaus 

surinkti ir naftos produktų plėvelės plitimui 

vandenyje sustabdyti. 

Numatomi valymo įrenginiai – naftos 

gaudyklės. 

Ties ~58 km paviršines nuotekas kaip ir 

iki šio, taip ir po rekonstrukcijos reikia 

nuvesti į  rekonstruojamoje dviejų lygių 

sankryžoje esantį ir paliekamą dirbtinį 

paviršinį vandens telkinį. 

 ~79 km, ties Trakiškių (Kalvarijos sav.) 

(3381), vandenviete, kur eksploatuojamas 

gėlas vanduo, adresu, Marijampolės apskr., 

Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakiškių k. 

apie 80 metrų ilgyje patenka į planuojamo 

kelio ribas, yra reikalingas ir numatomas 

nuotekų surinkimas nuo šio ruožo 

magistralinio ir jungiamųjų kelių asfalto 

dangos į valymo įrenginį. 

 

~81,8-83,5 km ties Kalvarijos (35) 

Marijampolės apskr., Kalvarijos sav., 

Kalvarijos sen. ir UAB "Marijampolės pieno 

konservų" (2835) Marijampolės apskr., 

Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kalvarijos 

m., 3-iosios vandenvietės apsaugos juosta 

(VAZ) apsaugai numatoma nuotekas nuo 

magistralinio kelio surinkti ir apvalyti iki 

leistinų normų bei išleisti į aplinką, todėl 

pavojaus, kad kelias galėtų teršti 

vandenvietes – nėra. Geologinių tyrimų metu 

nustačius, kad teritorijoje vyrauja moliai, 
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nuotekas galima surinkti grioviais, o jei 

vyrauja vandeniui pralaidūs smėliniai 

gruntai, reiktų griovių dugną izoliuoti 

nelaidžia medžiaga, kad nevyktų nevalytų 

nuotekų infiltraciją į vandenviečių apsaugos 

zonas. 

 

Kultūros paveldas Vykdant darbus būtina vadovautis 

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos įstatymo 

(Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01) 9 

straipsnio 3 dalimi: „Jei atliekant statybos ar 

kitokius darbus bus aptikta archeologinių 

radinių ar kitų nekilnojamo daikto 

vertingųjų savybių, darbus atliekantys 

asmenys apie tai privalo pranešti 

savivaldybės paveldosaugos padaliniui 

<...>“. 

Projektavimo metu. Planuojami 

sprendiniai patenka į Kampinių piliakalnio su 

gyvenviete (kodas 21066), esančio 40 m 

atstumu nuo PŪV teritorijos ir 80 m atstumu 

nuo jungiamojo kelio vizualinį apsaugos 

pozonį, todėl rengiant techninį projektą 

Kampinių piliakalnio apsaugos zonoje 

numatyta atlikti žvalgomuosius tyrimus. Šis 

reglamentas buvo nurodytas ir SPAV 

ataskaitoje. Techninis projektas taip pat bus 

derinamas su Kultūros paveldo departamento 

Alytaus-Marijampolės teritoriniu padaliniu. 

Rengiant rekonstravimo projektą 

numatytas archeologinių žvalgymų 

papildymas, iki rangos darbų bus atlikti 

žvalgomieji tyrimai, t. y. tyrimai bus 

tikslinami, kurių metu dar kartą bus 

įvertinamos esamos vertybės ir teikiamos 

rekomendacijos projektavimui. Bus 

vadovaujamasi M. Bertašiaus pateiktais 

neigiamą poveikį mažinančių priemonių 

bendraisiais reikalavimais. 

Ekstremalūs įvykiai  Avarinio išsiliejimo metu į aplinką 

patekę ir sulaikyti teršalai turi būti 

operatyviai surenkami ir pašalinami. Tam 

tinka naudoti: 

• birų smėlį. Tinka naftos 

angliavandeniliams ir cheminėms 

medžiagoms surinkti. Smėlis turi būti 

laikomas sausai. Panaudotą smėlį būtina 

pašalinti iš gamtinės aplinkos; 

• smėlio maišus. Smėlio 

maišai gali būti naudojami nukreipti 

išsiliejusius teršalus į jų sulaikymo vietą, 

užblokuoti ir sulaikyti teršalus paviršinių 

nuotekų nuleidimo sistemose; 

• sorbentus. Taikoma 

likviduojant naftos angliavandenilių 

išsiliejimą. Lietuvoje siūlomi įvairių 

gamintojų produktai: sorbentų granulės, 

dribsniai, sorbuojantys čiužiniai, kilimėliai, 

rankovės. Sorbuojanti bona (rankovė) skirta 

naftos produktams nuo vandens paviršiaus 

surinkti ir naftos produktų plėvelės plitimui 

vandenyje sustabdyti. 

Avarijų atveju pirminiam teršalų 

sulaikymui taip pat tarnaus įrengiami 

grioviai, numatomi valymo įrenginiai, į 

kuriuos gali sutekėti teršiančios medžiagos ir, 

kurie laikinai sulaikys teršalų tekėjimą į 

aplinką, kol bus išvalomi. Efektyviai 

sulaikyti išsiliejusius teršalus gali 

mechaniniai uždoriai, užtvankos, slenksčiai, 

dambos. 

Taip pat apsaugai avarijų ar gaisro atveju 

tarnaus ir  triukšmo užtvarų durys. Jų 

išdėstymo triukšmo užtvarose reikalavimai 

pateikti dokumente APR-T 10. 

 

Socialiniai-

ekonominiai veiksniai 

- Siekiant maksimaliai sumažinti neigiamą 

socialinį-ekonominį poveikį artimoje 

rekonstruojamo kelio aplinkoje 

gyvenantiems žmonėms bei esančioms 

įmonėms, parinktos poveikio mažinimo 

priemonės: 

• numatyti jungiamieji keliai, kuriais 

kiekvienas sklypo savininkas galės 
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patogiai privažiuoti prie savo 

sklypo; 

• užtikrintas kelių tinklo rišlumas 

įrengiant skirtingų lygių sankryžas 

bei sankirtas. 

 

Materialinės vertybės Kompensavimas už nekilnojamąjį turtą 

teisės aktų numatyta tvarka. 

- 

 

34  Lentelė. Darbų apribojimų suvestinė pagal mėnesius (ribojimų mėnesiai pažymėti  spalva) 

 

Mėnesiai, 

kuriais 

draudžiami 

atitinkami 

darbai 

Apribojimas kelio tiesimo darbams (priemonė) 

Žuvų neršto 

periodu (nuo 

balandžio 1 d. iki 

birželio 30 d.) 

Šešupės upėje ties 

Kuktiškėmis ir 

aukščiau 

Kalvarijos tilto 

statybos darbai, 

kurie susiję su 

darbais vandenyje 

neturi būti 

vykdomi. Darbus 

šiuo periodu prie 

Šešupės galima 

vykdyti tik 

sausomoje 

Kelio ruože nuo 79,00 iki 

85,00 km, patenkančiame į 

paukščių apsaugai svarbią 

teritoriją (PAST) Kalvarijos 

apylinkės (kodas 

LTKALB001), skirtą 

griežlių (Crex crex), 

nendrinių lingių (Circus 

aeruginosus), pievinių lingių 

(Circus pygargus), švygždų 

(Porzana porzana), 

dirvoninių kalviukų (Anthus 

campestris)  apsaugai, 

nerekomenduojama vykdyti 

didelių remonto ar statybų 

darbų paukščių perėjimo 

metu nuo kovo 15 d. iki 

rugpjūčio 15 d. Arba esant 

būtinybei kelią tiesti ir šiuo 

periodu, darbų periodą 

rekomenduojama suderinti 

su Vištyčio regioniniu 

parku. 

Siekiant apsaugoti 

besiveisiančius 

varliagyvius, 

nerekomenduojami 

vandens telkinių 

(kanalų, kūdrų ir pan.) 

tvarkymo darbai 

varliagyvių neršto ir 

buožgalvių vystymosi 

iki suaugėlio metu nuo 

kovo pradžios (esant 

ankstyvam pavasariui) 

iki liepos pradžios. 

Draudžiama kirsti ir genėti 

saugotinus medžius 

intensyviausiu laukinių 

veisimosi laikotarpiu, nuo 

kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 

d., išskyrus atvejus, kai 

medžiai kelia grėsmę 

saugiam eismui arba 

pateikiama eksperto, 

baigusio biologijos 

krypties studijas ir įgijusio 

kompetencijų ornitologijos 

srityje, pažyma, kad 

kertamame ir (ar) 

genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose 

nėra besiveisiančių 

laukinių paukščių. 

Šiuo laikotarpiu 

nerekomenduojami ir visų 

kitų pakelės želdynų 

tvarkymo darbai. 

Sausis - - - - 

Vasaris - - - - 

Kovas -    

Balandis     

Gegužė     

Birželis     

Liepa -  -  

Rugpjūis  -  -  

Rugsėjis - - - - 
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Spalis - - - - 

Lapkritis - - - - 

Gruodis - - - - 

 

 

4 PROGNOZAVIMO METODŲ, ĮRODYMŲ, TAIKYTŲ NUSTATANT 

IR VERTINANT REIKŠMINGĄ POVEIKĮ APLINKAI, ĮSKAITANT 

PROBLEMAS APRAŠYMAS 

Atliekant poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą, panaudoti šie kiekybiniai ir kokybiniai 

vertinimo metodai: 

• aplinkos informacijos analizė; 

• ūkinės veiklos organizatoriaus pateiktų turimų dokumentų, informacinės medžiagos apie veiklą, 

analizė; 

• literatūros apžvalga;  

• teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamas planuojamos ūkinės veiklos sritis, analizė; 

• statistinių duomenų analizė; 

• natūriniai vietovės tyrimai (pagal individualios veiklos sutartį atliko biologinės įvairovės 

specialistas Mindaugas Kirstukas); 

• teršalų išsklaidymo atmosferos ore skaičiavimas atliktas programa „AERMOD“ (2019 m. 

licencija, UAB „Ekostruktūra“). Šia programa atliekant skaičiavimus įvedami penkių metų 

meteorologiniai duomenys kiekvienai metų valandai, t. y. aplinkos oro temperatūra, oro 

drėgnumas, vėjo greitis, vėjo kryptis, krituliai, debesuotumas, atmosferinis slėgis ir kiti 

skaičiavimams reikalingi parametrai; 

• triukšmo modeliavimai atlikti licencijuota „CADNA A“ paketo programa (2017 m. licencija, 

UAB „Ekostruktūra“), skirta pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant vietovės 

reljefą ir vietovės triukšmo absorbcines savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, 

meteorologines sąlygas. 

Šie aukščiau išvardinti kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo metodai pasirinkti siekiant atlikti kokybišką 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimą, atsižvelgiant į reikalavimus, 

pateiktus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame LR aplinkos 

ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-01) ir Planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniuose nurodymuose, patvirtintuose Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-01-

01). 

5 POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO NETECHNINIO POBŪDŽIO 

SANTRAUKA 

Planuojama veikla: „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“. 
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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. 

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

išplatinant iki keturių eismo juostų, su 5,50 m pločio žalia skiriamąja juosta, 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 valymo įrenginius ir pan.). Numatomas 

maksimalus 130 km/h greitis. Sunkiojo autotransporto leistinas greitis numatytas 90 km/val. (esamas leistinas 

greitis yra 90 km/val.). Vietinį ir tranzitinį srautus numatoma atskirti jungiamaisiais keliais ir viadukais. 

Planuojamos veiklos parametrai: 4 eismo juostos; jungiamieji keliai, kuriais nukreipiamas vietinis eismo srautas; 

važiavimo greitis iki 130 km/h; viadukai; panaikinamos vieno lygio sankryžos ir nuovažos;formuojami pylimai 

ir iškasos. 

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, tranzitinis transportas bus atskirtas nuo vietinio. 

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 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. 

PŪV organizatorius: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija“, įmonės kodas188710638, 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 

Specialiuoju planu formuojamas rekonstruojamo kelio sklypas, kurio paskirtis - kita, būdas – susisiekimo 

ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Veikla planuojama vadovaujantis A5 Kaunas – 

Marijampolė – Suvalkai ruožo nuo 56,83 – 97,06 km rekonstravimo specialiuoju planu: planuojamai veiklai 

pradėtos žemes paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, 2018 m. atliktas strateginis pasekmių aplinkai 

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

PAV subjektai 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.  

mailto:info@ekostruktura.lt
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Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos 

agentūra. 

Visi subjektai PAV programai pritarė be pastabų. Visi subjektai PAV programai pritarė be pastabų. 

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. 

Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino PAV programą 2020-11-30 raštu (30.1)-A4E-11011. 

Visuomenė buvo tinkamai informuota apie PAV programą: Marijampolės savivaldybės administracijos 

skelbimų lentoje 2020-10-23, Kalvarijos savivaldybės administracijos skelbimų lentoje 2020-10-19 ir 

internetiniame puslapyje https://kalvarija.lt/index.php?2426734104, Marijampolės seniūnijos skelbimų lentoje 

2020-10-22, Degučių seniūnijos skelbimų lentoje 2020-10-23, Šunskų seniūnijos skelbimų lentoje 2020-10-19, 

Kalvarijos seniūnijos skelbimų lentoje 2020-10-23, Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“ 2020-10-

21, 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, 

Aplinkos apsaugos agentūra informuota el. paštu aaa@aaa.am.lt 2020-10-19. Aplinkos apsaugos agentūros 

puslapyje  informacija paskelbta 2020-10-19, puslapyje http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8b6d980c-8146-

45a8-82b8-39c21102611f#3. Visuomenė pasiūlymų programai nepateikė.   

Apie PAV ataskaitą visuomenė buvo tinkamai informuota: Marijampolės savivaldybės administracijos 

skelbimų lentoje, internetiniame puslapyje 2021-06-02, https://www.marijampole.lt/skelbimai/1474/informacija-

apie-parengta-valstybines-reiksmes-magistralinio-kelio-a5-kaunas-marijampole-suvalkai-ruozo-nuo-5683-iki-

8500-km-5683-7250-km-ruozas-7250-7900-km-ruozas-7900-8500-km-ruozas-rekonstravimo-poveikio-

aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita:11643; Kalvarijos savivaldybės administracijos skelbimų lentoje 2021-06-01 ir 

internetiniame puslapyje: https://kalvarija.lt/index.php?2466423950; Marijampolės seniūnijos skelbimų lentoje 

2021-05-31; Degučių seniūnijos skelbimų lentoje 2021-05-31;  Šunskų seniūnijos skelbimų lentoje 2021-05-31; 

Kalvarijos seniūnijos skelbimų lentoje 2021-05-31; Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“ 2021-06-

02; ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2021-06-01 

patalpintas skelbimas. Su ataskaita buvo galima susipažinti nuo 2021-06-02. Ataskaitos ir skelbimo patalpinimo 

nuoroda: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-valstybines-

reiksmes-magistralinio-kelio-a5-kaunas-marijampole-suvalkai-ruozo-nuo-5683-iki-8500-km-5683-7250-km-

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

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

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

pradžios visuomenė nerpisijungė, todėl konstatuojama, kad procedūros įvykdytos, o projektas nekelia visuomenės 

nepasitenkinimo. Dalyvavo PAV dokumentų rengėjai, organizatoriaus - VĮ „Lietuvos automobilių kelių 

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

Planuojama ūkinė veikla apima du etapus: statybos, veiklos vykdymo. 

Statybų etapas. Žemės kasybos darbai bus reikšmingi, kadangi  numatoma išplatinti kelią, įrengti  naujus 

tiltus, viadukus, o tam bus rekonstruojama esama sankasa, formuojamos naujos sankasos pagrindiniam keliui ir 

https://kalvarija.lt/index.php?2426734104
http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2020/10/PAV-programa_Via-baltica.pdf
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8b6d980c-8146-45a8-82b8-39c21102611f#3
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=8b6d980c-8146-45a8-82b8-39c21102611f#3


Poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. 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 

 

237 

jungiamiesiems keliams. Dėl šių darbų yra numatomos reikšmingo poveikio mažinimo priemonės: derlingasis 

dirvožemio sluoksnis bus nuimamas ir saugojamas, o po statybų panaudojamas rekultivacijai, naujai planuojamam 

apželdinimui. Taip pat numatomi kelio griovimo darbai, kadangi rekonstruojamos sankryžos, naikinamos esamos 

autotransporto stovėjimo aikštelės, griaunami pastatai, jų vietoje statant naujus kelio statinius ar rekultivuojant 

teritorijas (apželdinant, paverčiant iš užstatytos į žalią zoną).   

Veiklos vykdymo etapas. Kelias numatomas intensyviai eksploatacijai, kadangi numatomas  transporto 

intensyvėjimas – su kiekvienais metais augantis automobilių srauto didėjimas. Veiklos vykdymo etape kelias 

pasižymės saugumu, kadangi atitvarais atskiriamos priešpriešinės eismo juostos, eismas vyks ir jungiamaisiais 

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

triukšmo užtvaros sumažins triukšmo poveikį aplinkiniams gyventojams, numatomos kitos aplinkosauginės 

priemonės, tam tikrose atkarpose įrengiamas kelio apšvietimas. 

Veiklos nutraukimo etapas. Nutraukimas nenumatomas, planuojamas ilgalaikis, neterminuotas kelio 

naudojimas.  Kelias ir jo elementai bus ilgaamžiški. Siekiama tvarumo, išteklių taupymo. Projektuojama ilgai 

tarnaujanti, patikima kelių infrastruktūra. Pagal galiojančius normatyvus kelio elementai turi tarnauti 20-30 m. 

Projektuojami kelio elementai, neigiamą poveikį mažinančios priemonės turi atitikti patikimumo, pastovumo, 

tinkamumo naudoti, ilgalaikiškumo, technologiškumo ir ekonomiškumo, aplinkosauginius reikalavimus. 

PAV ataskaitoje įvertintas poveikis aplinkai bet kokios naujos infrastruktūros už esamo kelio sklypo, 

kuriame planuojama rekonstrukcija, ribų, kurių reikia tam, kad veikla būtų įgyvendinta; išnagrinėtas ir įvertintas 

poveikis kraštovaizdžiui; detaliai išanalizuotas ir įvertintas galimas PŪV poveikis biologinei įvairovei; PŪV 

poveikis įvertintas artimiausioms gyvenamosioms aplinkoms; išnagrinėtas galimas PŪV poveikis, žemės 

sklypams dėl žemės naudojimo apribojimų, susijusių su PŪV, pagal specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kt.; 

įvertintas suminis PŪV poveikis aplinkos komponentams, visuomenės sveikatai bei pažeidžiamumo rizikai dėl 

ekstremalių įvykių ir (ar) galimų ekstremalių situacijų; atliekant poveikio aplinkai vertinimą (su poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimu), išnagrinėtas galimas poveikis: gamtinei aplinkai (fizinei ir gyvajai gamtai), 

visuomenės sveikatai. 

Paviršiniai vandens telkiniai. Kelias ir naujai projektuojami jungiamieji keliai kerta keliolika vandens 

tėkmių: upę Šešupę kerta dviejose vietose (~59,78 km ir ~83,36 km), upelius Laikštę (~57,35 km), Gausbalę (~ 

63,24 ir ~63,9 km), upelį Paikį (~69,44 km), upelį Gulbiną (~74,26 km), upelį Sūduonią (~76,23 km); mažesnius 

bevardžius upelius ir kanalus (~60,53 km, ~66,78 km, ~ 68,26 km, ~67,63 ir ~67,7 km, ~74,4 ir ~74,86 km, 

~77,73 km, ~78,8 km, ~84,53 km) bei griovius ~70,5 km, ~75,2 km, ~82,2-82,7 km. ~58,15 km yra dirbtinis 

nepratekamas paviršinio vandens telkinys (~60 a ploto), esantis sankryžoje, kelio juostoje - kelio vandens 

nuleidimo sistemos dalis (pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 2 str. 5 p.). Kelias ~75,2 – 75,45 km ribojasi 

su Pasūduonės tvenkiniu. 

Potvynių grėsmių nėra. Šešupė nėra potvyniais gausi upė, jai būdingi neženklūs tiek didelės, tiek 

vidutinės, tiek mažos tikimybės potvyniai. Rekonstruojamas A5 kelias Šešupę kertą dviejose vietose esamais 

tiltais. Rekonstrukcijos metu bus įrengiami nauji tiltai, kas ir toliau leis apsaugoti kelią nuo potvynių, kadangi upė 

yra slėnyje, o tiek esamas kelias tiek planuojamas po rekonstrukcijos išliks ant aukštos sankasos. 

Per visas kertamas upes, platinant kelią ir įrengiant pajungiamuosius kelius, bus rekonstruojami ir 

įrengiami nauji tiltai ar pralaidos, kadangi kelias ir naujai projektuojami jungiamieji keliai kerta keliolika vandens 

tėkmių: Šešupę kerta dviejose vietose (~59,78 km ir ~83,36 km), upelius Laikštę (~57,35 km), Gausbalę (~ 63,24 

ir ~63,9 km), upelį Paikį (~69,44 km), upelį Gulbiną (~74,26 km), upelį Sūduonią (~76,23 km); mažesnius 

bevardžius upelius ir kanalus (~60,53 km, ~66,78 km, ~ 68,26 km, ~67,63 ir ~67,7 km, ~74,4 ir ~74,86 km, 

~77,73 km, ~78,8 km, ~84,53 km) bei griovius ~70,5 km, ~75,2 km, ~82,2-82,7 km. Rekonstruojant, statant tiltus 

ir pralaidas nebus keičiamas upės hidrologinis režimas, todėl neigiamas poveikis šiuo aspektu nenumatomas. 

Planuojamose upelių kirtimo vietose, pakrantės apsaugos juostos kinta nuo 2,5 m iki 25 m,  priklausomai nuo 
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upelio dydžio, pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampo ir kitų reglamentų, taikomų 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos apraše 2001 m. 

lapkričio 7 d. Nr. 540 (Suvestinė redakcija nuo 2019-12-18). Įgyvendinant projektą, planuojami tiltų/pralaidų 

statybos darbai upių apsaugos juostų ir zonų reglamentų nepažeis, keliai gali kirsti vandens tėkmes įrengiant tiltus 

ir pralaidas atsižvelgiant į specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo  100 straipsnį. Kertami vandens telkiniai 

nėra „Natura 2000“ ar kitos ypač saugomos teritorijos. Išskirtinesnė tik Šešupė, kuri naudojama rekreacijai, 

vandens turizmui. ~58,15 km 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.), kurio 

apie 10 arų rekonstrukcijos metu bus užpilama. Užpylimas galimas ir neprieštarauja teisės aktams. Kelias ~75,2 

– 75,45 km ribojasi su Pasūduonės tvenkiniu, tačiau jo hidrologijai kelio rekonstrukcija įtakos neturės. 

Požeminis vanduo. UAB "Marijampolės pieno konservų" (4050), kur eksploatuojamas gėlas vanduo, 

adresu, vandenvietė. 3-ioji vandenvietės apsaugos juosta (VAZ) patenka kelių šimtų metrų ruože į kelio ~58 km 

esančią ir projektu rekonstruojamą dviejų lygių sankryžą. Pati vandenvietė nutolusi apie 300 m nuo PŪV. 

Trakiškių (Kalvarijos sav.) (3381), kur eksploatuojamas gėlas vanduo, adresu, Marijampolės apskr., Kalvarijos 

sav., Kalvarijos sen., Trakiškių k. 50 m vandenvietės apsaugos juosta (VAZ) apie 80 metrų ilgyje patenka į 

planuojamo kelio ribas, todėl reikalingas nuotekų surinkimas nuo šio ruožo magistralinio ir jungiamųjų kelių 

asfalto dangos į valymo įrenginį. 

Kalvarijos (35), kur eksploatuojamas gėlas vanduo, adresu, Marijampolės apskr., Kalvarijos sav., 

Kalvarijos sen., Kalvarijos m. 3-ioji vandenvietės apsaugos juosta (VAZ) patenka į kelio ~81,8-82,9 km. Pati 

vandenvietė nutolusi apie 715 m nuo PŪV. UAB "Marijampolės pieno konservų" (2835), kur eksploatuojamas 

gėlas vanduo, adresu, Marijampolės apskr., Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kalvarijos m. 3-ioji vandenvietės 

apsaugos juosta (VAZ) patenka į kelio ~82,2-83,5 km. Pati vandenvietė nutolusi apie 80 m nuo PŪV. 

Vadovaujantis Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašas 2015 m. gruodžio 14 

d. Nr. D1-912 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-31) požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 

3-ioji juosta – tai juosta, kurioje ribojama cheminę taršą galinti sukelti ūkinė veikla. Atsižvelgiant į tai, kad kelias 

nėra cheminės taršos šaltinis, kelių tiesimas yra galimas draudimas netaikomas. Taip pat ties  82-83,5 km, kur 

patenka/ribojasi į vandenviečių apsaugos zoną paviršinės nuotekos nuo magistralinio kelio bus apvalomos ir po 

apvalymo išleidžiamos į aplinką, todėl pavojaus, kad kelias galėtų teršti vandenvietes – nėra. 

Aplinkos oras. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 

56,83 iki 85,00 km veiklos metu pagrindinis ir vienintelis oro taršos šaltinis yra emisijos iš keliu judančių 

automobilių vidaus degimo variklių. Poveikio vertinimas atliekamas 2055 kalendorinių metų perspektyvai. 

Tokios tolimos perspektyvos sąlygomis kelio rekonstrukcija paveiks praktiškai visus taršai iš automobilių 

turinčius įtakos faktorius kaip eismo intensyvumas, kelionės atstumas, eismo sąlygos, automobilių parko sudėtis. 

Atliktas teršalų sklaidos modeliavimas ir rezultatų analizė parodė, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos teršalų 

koncentracijos ore ribinės vertės nebus viršijamos. PŪV labiausiai paveiks azoto dioksido koncentraciją aplinkos 

ore. Dėl šio poveikio trumpu laikotarpiu (1 val.) NO2 koncentracija aplinkos ore dėl PŪV gali padidėti iki 0,5 RV 

(vertinant didžiausią galimą vienos valandos NO2 koncentraciją su 99,8 procentiliu), ilgalaikiu laikotarpiu (1 

metų) - iki 0,09 RV. Kitų teršalų poveikis bus mažesnis (0,01-0,06 RV), dominuojanti išliks foninė tarša. 

Reikšmingo neigiamo poveikio aplinkos oro kokybei ir gyvenamajai aplinkai PŪV nesukels- didžiausia nustatyta 

teršalų koncentracija gyvenamojoje aplinkoje dėl PŪV ir foninės taršos suminio poveikio ~0,4 RV (NO2 1 val. 

NO2 koncentracija su 99,8 procentiliu). Atliekant kelio rekonstrukcijos darbus galimas laikinas oro taršos 

dulkėmis ir cheminės medžiagomis nuo statybų technikos ir mechanizmų padidėjimas. Asfaltavimo metu, 

garuojant nesustingusiam bitumui, galima cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu 

(H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Ši tarša ar jos padidėjimas bus laikinas ir, lyginant su ta oro 

tarša, kuri numatoma kelio eksploatacijos metu, labai neženklus. Poreikio diegti planuojamos ūkinės veiklos 

poveikį oro taršai mažinančias priemones nenustatyta. 
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Žemė (jos paviršius ir gelmės), dirvožemis. Kelio aplinkoje ar jo gretimybėje nėra naudojamų ar 

potencialių  žemės gelmių išteklių, nėra saugomų  geotopų, nėra aktyvių geologinių procesų ir reiškinių, tokių 

kaip erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos. Degalinės ir kiti potencialūs židiniai į darbų ribas nepatenka, todėl 

judinami nebus. Artimiausi naudingųjų išteklių telkiniai: Trakiškių smėlio telkinys (Nr. 2367, detaliai išžvalgyti 

ištekliai), kelio ~78 km, nutolęs apie 360 m nuo A5 kelio, Kušliškių smėlio telkinys (Nr. 1579, detaliai išžvalgyti 

ištekliai), kelio ~80-81 km, nutolęs apie 300 m nuo A5 kelio. Artimiausias saugomas geologinis objektas, 

geotopas – Vyžupio šaltinis (Vyžupio upelio slėnio kair. pusė) nutolęs toliau kaip 4,2 km. Kelio trasoje nustatyti 

šie dariniai: Technogeniniai dariniai – t IV, sluoksnio storis 1,2-4,8 m. Tai esamo kelio pylimo gruntai. Tyrimų 

metu esamo kelio (A5) konstrukcijos storis siekė 0,7–1,0 m. Tai 15–19 cm (vietomis iki 31 cm) asfaltbetonio 

sluoksnis, 16–29 skaldos ar stabilizacijos sluoksnis ir  26–69 cm šalčiui atsparus sluoksnis. Pragręžtas 

technogeninių gruntų storis buvo 1,2–4,8 m; Deliuvio dariniai – d IV, sluoksnio storis 0,2-1,1 m. Deliuvio dariniai 

paplitę reljefo pažemėjimuose. Šie dariniai priskiriami prie silpnų gruntų; Ežeriniai dariniai – l IV, sluoksnio storis 

0,3 m. Ežeriniai dariniai (l IV) priskiriami prie silpnų gruntų; Biogeniniai dariniai – b IV, sluoksnio storis 0,3-4,8 

m, sutikti reljefo pažemėjimuose. Šie dariniai priskiriami prie labai silpnų gruntų; Baltijos posvitės 

limnoglacialiniai dariniai – lg III bl, sluoksnio storis 0,3-2,6 m; Baltijos posvitės fliuvioglacialiniai dariniai – f III 

bl, sluoksnio storis 0,5-9,2 m; Baltijos posvitės kraštiniai glacialiniai dariniai – gt III bl, sluoksnio storis 0,3-10,5 

m; Baltijos posvitės glacialiniai dariniai – g III bl, sluoksnio storis 0,8-1,1 m. 

Eroduojamų dirvožemių dalis labai maža, sudaro tik 0-5 proc., vietiniai dirvožemiai priskiriami prie 

didelio atsparumo erozijai. Tik kelio ~73-75 km, upelio Gulbinio slėnyje ir apylinkėse fiksuojama kiek didesnė 

5-20 proc. eroduojamų dirvožemių ir pačioje kelio pabaigoje, už Kalvarijos, pusės kilometro ruože (~74,5-75 km) 

išskiriami stipriai eroduojami dirvožemiai, kur eroduojamų dirvožemio dalis viršija 30,1 proc. Dirvožemiai našūs, 

todėl itin tinkami žemės ūkiui – našumo balas siekia net iki 59,78. A5 kelyje aptinkami rudžemiai, išplautžemiai, 

durpžemiai. Pagal senąją genetinę klasifikaciją, A5 kelyje vyraujantys dirvožemio tipai – velėniniai glėjiški 

išplautieji, jauriniai velėniniai glėjiškieji ir kelio ~73-75 km, upelio Gulbinio slėnyje ir apylinkėse aptinkami 

durpiniai gilieji dirvožemiai. 

Kraštovaizdis. 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. 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. Pagal 

Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano kraštovaizdžio tvarkymo zonas, bendrasis gamtinis kraštovaizdžio 

pobūdis teritorijoje, kurioje numatoma kelio rekonstrukcija, priskiriamas a6‘L tipui, tai rodo, kad būdingas 

molingų lygumų intensyvaus pobūdžio sukultūrintas agrarinis kraštovaizdis. Teritorija turtinga žemės ūkio 

naudmenomis, daug žemės ūkio sklypų, vyksta intensyvi žemdirbystė, todėl aplinkoje mažai miškingų teritorijų. 

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. Vizualiniu aspektu kelio aplinka nėra vertinga 

panoramomis ar kitais išraiškingais vaizdais. Būdingas molingų lygumų kraštovaizdis, papildančios fiziogeninio 

pamato ypatybės yra slėniuotumas, vyraujantys medynai - juodalksniai, o sukultūrinimo pobūdis – agrarinis mažai 

urbanizuotas kraštovaizdis. Vietose kur kelias kerta Kalvarijos rajoną pagal fiziomorfotopų žemėlapį 

nagrinėjamos vietovės bendrasis gamtinis kraštovaizdžio pobūdis priskiriamas keliems arealams: arealui B‘-s/p-

jd/5> (tai rodo, kad būdingas molingų banguotų plynaukščių kraštovaizdis, papildančios fiziogeninio pamato 

ypatybės yra slėniuotumas ir pelkėtumas, vyraujantys medynai - juodalksniai, o sukultūrinimo pobūdis – agrarinis 
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mažai urbanizuotas kraštovaizdis) ir arealui S‘-p/p-jd/5> (tai rodo, kad būdingas senslėnių kraštovaizdis, 

papildančios fiziogeninio pamato ypatybės yra pelkėtumas, vyraujantys medynai - juodalksniai, o sukultūrinimo 

pobūdis – agrarinis mažai urbanizuotas kraštovaizdis). Nagrinėjamos kelio aplinkoje vyraujantis plotinės 

technogenizacijos tipas – kaimų agrarinė aplinka, kurie išsidėstę retos infrastruktūros (tinklo tankumas km/km2 

– 1,001-1,500) plotuose, urbanistinės struktūros tipas – išbarstytasis. Teritorija nepriskiriama tausojančioms ar 

konservacinėms zonoms. Vadovaujantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano „Kraštovaizdžio tvarkymo 

reglamentavimo krypčių brėžiniu (M 1:400 000)“, yra formuojama 5 strategija, kurioje taikomi intensyvaus 

bioprodukcinio naudojamo reglamentai. Tik ties Marijampole besidriekiančiu Šešupės slėniu patenka į 

rekreacinio naudojimo ir funkcinės konversijos reglamentų zoną (3b), šioje vietoje kelias kerta ir kirs nauju tiltu 

Šešupės slėnį, todėl reglamentų nepažeis, slėnio struktūra  bus išsaugota. Ties Kalvarija kelias patenka į 

tausojančio bioprodukcinio naudojimo ir konservacijos reglamentų zoną, patenkančią į Kalvarijos biosferos 

poligoną (4a), ten yra rekonstruojamo kelio ruožo pabaiga. Planuojama veikla nepažeidžia Europos kraštovaizdžio 

konvencijos nuostatų, Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo reikalavimų, Nacionalinio kraštovaizdžio 

tvarkymo plano reglamentų ir kitų kraštovaizdį reglamentuojančių aspektų. 

Gamtinis karkasas. A5 kelias abiejose savivaldybėse esamais tiltais, pralaidomis kerta keturias 

gamtinio karksaso teritorijas ties upelio Laikštė, ties upelio Sūduonia ir dviejose vietose ties upės Šešupė slėniais 

(ties ~57, 5 km, 59 – 60 km, ~ 76-76,4 km ir ties ~ 83-84 km). Visos jos yra migracijos koridoriai, kuriuos pagal 

Saugomų teritorijų įstatyme pateiktą apibrėžimą  sudaro – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos teritorijos, 

kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių 

migracija. Šie migracijos koridoriai yra vietinės ir regioninės svarbos.  

Tai silpno geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijos – teritorijų planavimo dokumentais 

nustatytos vidutiniškai miškingos (40–60 %), intensyviai žemės ūkio gamybai naudojamo kaimiškojo 

kraštovaizdžio, nekompaktiškai užstatytų, padriko ar vienkieminio tipo kaimų teritorijos, nusausintos pelkės, 

sukultūrintos pievos, ganyklos, eksploatuojamų durpynų teritorijos ar jų dalys, tik patenkinamai atliekančios 

ekologinio kompensavimo funkcijas. 

Rekreacija. Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano reglamentavimo kryptis – nagrinėjamas 

Via Baltica kelias patenka į intensyvaus bioprodukcinio naudojimo reglamentų formavimo zoną. 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 dviejose vietose (tiltas 

ties Marijampole, ir tiltas ties Kalvarija) kerta Šešupės upę, kuria vyksta regioninės svarbos vandens turizmas, 

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

Atlikus vertinimą nustatyta, kad planuojama kelio plėtra pakeis esamą monotonišką kelio kraštovaizdį į 

modernaus kelio kraštovaizdį, tačiau kelio plėtros poveikis reljefui, vandens telkiniams, želdiniams, statiniams, 

teritorijos apsaugos statusui, spalviškumui, tekstūrai,  linijoms, formoms ir žinoma – masteliui nebus reikšminis, 

kadangi numatomas sankasų ir iškasų šlaitų maskavimas želdiniais, kelio apželdinimas išsaugojant kelio linijinę 

struktūrą, numatomas spalvinis viso kelio statinių suderinamumas, rekomenduojami naudoti pilki atspalviai. 

Kelias nepatenka į regioninių ar nacionalinių parkų teritorijas, nepatenka į Kraštovaizdžio studijoje išskirtas ypač 

raiškų  ar labai vertingą estetinių išteklių kraštovaizdį. Kaimiškasis kraštovaizdis visame kelio ruože (I-II-III 

ruožai) esminiai nesikeis, liks agrarinis, tačiau vizualiai ir struktūriškai išplatės kelio erdvė dėl numatomų 4 

magistralinio kelio eismo juostų, dėl formuojamų jungiamųjų kelių, dėl numatomų akustinių sienučių nuo 

triukšmo, dėl planuojamų dviejų lygių sankirtų, žaliojo tilto. Priemiestinis ir miestiškasis kraštovaizdis keisis 

labiau nei kaimiškasis, kadangi šiuose kraštovaizdžio tipuose numatoma daugiau struktūrinių ir vizualinių 

pokyčių dėl sienučių įrengimo, žiedinių sankryžų, apšvietimo, tačiau moderni kelio aplinka kaip tik papildys šio 

kraštovaizdžio tipus, o esamas šiuo metu gana skurdus Marijampolės prieigų kelio kraštovaizdis taps įvairesnis, 

įdomesnis ir labiau atpažįstamas kaip europinio tinklo kelio dalis. 
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Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. PAV ataskaitoje vertinamiems visiems trims ruožams (nuo 

56,83 iki 85,00 km) iš viso reikia paimti apie 310 ha žemės (Marijampolės savivaldybėje apie 193 ha, Kalvarijos 

sav. apie 117 ha). Tuo tikslu parengtas ir įgyvendinamas Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas – 

specialiojo teritorijų planavimo dokumentas. Už paimamą žemę yra kompensuojama. 

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). Jų vietos bus numatytos rengiant 

techninį projektą ir jie naikinami prieš rangos darbus. Žemesnėse vietose, daugiausiai pagrioviuose, yra 

drėgnesnes augavietes mėgstančių, tačiau rūšių gausa nepasižyminčių augalų bendrijų. Lietuvos Respublikos 

Aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacinės sistemos „Lietuvos teritorijos natūralioje gamtinėje aplinkoje 

gyvenančių ar laikinai esančių saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių informacinė sistema“ duomenimis, 

greta kelio iki 100 m atstumu identifikuotos saugomų rūšių augavietės yra ties ~ 75,2 ir ties ~ 75,4 km 

(raudonosios gegūnės augavietės), tačiau tikrinant jas 2020 m. šių augalų nerasta. 

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.  Retų ir saugomų vabzdžių rūšių neaptikta. 

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). 

Žuvys. Nuolat gyvenančios, stabilios žuvų populiacijos aptinkamos tik Šešupės upėje (rekonstruojamas 

kelias ją kerta tiltais du kartus – ties Kuktiškėmis ir aukščiau Kalvarijos). Čia aptinkamos šios žuvys: lydeka (Esox 

lucius), šližys (Barbatulus barbatulus), gružlys (Gobio gobio), karšis (Abramis brama), kuoja (Rutillus rutillus), 

paprastoji aukšlė (Alburnus alburnus), srovinė aukšlė (Alburnoides bipunctatus), rainė (Phoxinus phoxinus), 

šapalas (Squalus cephalus), strepetys (Leuciscus leuciscus), paprastasis kūjagalvis (Cotus gobio), trispyglė dyglė 

(Gasterosteus aculeatus). 

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 
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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. 

Materialinės vertybės. Kelio plėtrai numatoma nugriauti keliolika statinių (iš jų 4 gyvenamus namus), už 

juos bus kompensuojama teisės aktų numatyta tvarka. Griaunamų statinių kiekis bus tikslinamas techniniame 

darbo projekte. 

Nekilnojamosios kultūros vertybės. Vadovaujantis registro duomenimis, 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, 

esančios 40 m atstumu nuo pačios PŪV teritorijos, tačiau nuo sprendinių -jungiamojo kelio yra apie 80 m atstumu; 

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, tačiau patikslinama, kad nuo pačių sprendinių (jungiamojo kelio) nutolę apie 135 m atstumu; 

Vizualinės apsaugos pozonis nutolęs apie 100 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; Kalvarijos dvaro sodybos fragmentai (kodas 

334), ribojasi su PŪV teritorija, tačiau patys sprendiniai į PŪV teritoriją nepatenka. 

Kultūros paveldo departamento Alytaus-Marijampolės teritorinis padalinys 2020-11-03 Nr. (9.38-A)2-636 

pritardamas PAV programai nurodė, kad planuojant kelio rekonstrukcijos darbus pagal galimybes būtina numatyti 

privažiavimus prie rekonstruojamo kelio esančių kultūros paveldo objektų. Privažiavimą būtina numatyti prie 

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 

vietos (kodas 23137). Taip pat pritarime programai buvo nurodyta, kad rengiant ataskaitą atsižvelgti į dr. 

Mindaugo Bertašiaus (atestato Nr. 1858) pažymoje pateiktus tyrimų rezultatus. Į visus juos atsižvelgta. Neigiamas 

poveikis kultūros paveldui nenumatomas, vertingosios savybės nepažeidžiamos. Lankytojai esamais keliais galės 

privažiuoti prie objekto. 
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Planuojami sprendiniai patenka į Kampinių piliakalnio su gyvenviete (kodas 21066), esančio 40 m atstumu 

nuo PŪV teritorijos ir 80 m atstumu nuo jungiamojo kelio vizualinį apsaugos pozonį, todėl rengiant techninį 

projektą Kampinių piliakalnio apsaugos zonoje numatyta atlikti žvalgomuosius tyrimus. Šis reglamentas buvo 

nurodytas ir SPAV ataskaitoje. Techninis projektas taip pat bus derinamas su Kultūros paveldo departamento 

Alytaus-Marijampolės teritoriniu padaliniu. 

Rengiant rekonstravimo projektą numatytas archeologinių žvalgymų papildymas, iki rangos darbų bus 

atlikti žvalgomieji tyrimai, t.y. tyrimai bus tikslinami, kurių metu dar kartą bus įvertinamos esamos vertybės ir 

teikiamos rekomendacijos projektavimui. Bus vadovaujamasi M. Bertašiaus pateiktais neigiamą poveikį 

mažinančių priemonių bendraisiais reikalavimais. 

Triukšmas. Atliktas triukšmo vertinimas, kurio tikslas – užtikrinti šalia valstybinės reikšmės 

magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km po rekonstravimo 

gretimybėje esančiuose gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose paskirties pastatuose bei jų aplinkoje leidžiamus 

triukšmo dydžius, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m., birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604. Analizuoti 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 atlikta akustinė analizė.  

• 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 (atsižvelgiant į projektinius 

sprendinius remiantis techniniu projektu) kartu su triukšmo mažinimo priemonėmis. Suformuoti 

triukšmo sklaidos žemėlapiai, susiję duomenys.  

Triukšmo mažinimo priemonės parinktos ir buvo pasiūlytos  atsižvelgiant į triukšmo viršijimo dydžius, 

pastatų skaičių, technines įgyvendinimo galimybes. Prognozuojama kad 2055 metais VMPEI nagrinėjamuose 

kelio ruožuose siektų 14,5 tūkst.  Iki 40 tūkst. Automobilių per parą, o SA dalis srautuose sudarytų atitinkamai 

40,3 iki 20,4 proc. Atsižvelgiant į nuolat augantį eismo intensyvumą, būtinas kelio rekonstravimas į keturių eismo 

juostų kelią su visa reikalinga inžinerine infrastruktūra, tam kad kelias taptų saugus, praktiškas bei šiuolaikiškas. 

Atliktas triukšmo vertinimas parodė, kad neįgyvendinus projekto, didėjant eismo intensyvumui 2055 m. 

didžiausia triukšmo zona siektų Lnakties periodu, kurios viršnorminės triukšmo zonos dydis svyruotų nuo 60 iki 

370 m, į kurią apytiksliai patektų 110 gyvenamųjų aplinkų/pastatų. Siekiant užtikrinti tinkamus HN 33:2011 

reikalavimus, triukšmo modeliavimo metu nustatyta, kad valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas-

Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 85,00 km rekonstravimo metu bus įrengtos 30 vnt. triukšmo užtvarų 

(TU). TU bendras ilgis ~13 km 400 m, aukštis skaičiuojant nuo gretimai esančio važiuojamosios kelio dangos 

paviršiaus 2,5-7,5 metrai. TU garso izoliavimo rodiklis DLR 25-30 dB, o sugerties dydis DLα  15 dB, vietomis iš 

abiejų pusių.  

Papildomai vienos gyvenamosios aplinkos apsaugai bus apželdintas 2800 m2 šlaitas. Želdiniai bus 

sodinami tankiai ir taip, kad juostos skerspjūvyje susidarytų stačiakampis trikampis. Juosta bus pradėta žemais ir 

užbaigta aukštais medžiais, nepaliekant tarpų. Pavienių sodybų ir vietose kuriose triukšmo viršijimai 

prognozuojami maži dydžiai arba jie prognozuojami tik aplinkoje (ne prie pastato) aplinkos apsaugai numatoma 

vykdyti stebėseną. Stebėsena bus vykdoma rengiant strateginius triukšmo kartografavimo žemėlapius ir esant 

būtinybei numatytos atitinkamos priemonės. Šiame projekto etape, techninės priemonės nėra planuojamos. 
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Gyventojai, artimiausia visuomeninė 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.  

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. 

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. 

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. 

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. 

Ekstremalios situacijos. Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į potvynių ar karstinių regionų 

zonas, dėl kurių galimos  šiais aspektais susijusios ekstremalios situacijos. Šešupės potvyniai nėra didelio 

intensyvumo nei prie mažos, nei prie vidutinės, nei didelės tikimybės, todėl šiuo aspektu ekstremalios situacijos 

dėl potvynių nereikšminės (dėl kelio užliejimo ir nepravažiuojamumo). Ekstremalios situacijos galimos dėl 

avarijų ar su tuo susijusio gaisro pavojaus, tepalų, kuro ar vežamų pavojingų medžiagų išsiliejimo išsiliejimo, 

kadangi keliu važiuoja lengvasis ir sunkusis transportas, sunkiuoju transportu gabenami kroviniai. Pavojingų 

krovinių tarptautinį vežimą automobilių transportu reglamentuoja Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų 

krovinių vežimo keliais (ADR) (Įsigalioja 2003-01-01). Įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktų, 

reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą ES valstybių narių teritorijoje, nuostatas, buvo priimti atitinkami 

Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, atskirų sričių ministrų įsakymai bei kiti teisės aktai. 

Pagrindiniai iš jų – Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų 

transportu įstatymas 2001-12-11 Nr. IX-636 (Galiojanti suvestinė redakcija: 2012-01-01) ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimas 2017 m. gegužės 17 d. Nr. 367 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir 

geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“ (Galiojanti suvestinė redakcija: 2019-06-30), nustatantis, kad 

pavojingi kroviniai Lietuvos Respublikos teritorijoje vežami vadovaujantis jau minėtos ADR sutarties 
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nuostatomis. Pavojingu kroviniu bendrąja prasme vadinamos pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos 

ir gaminiai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ar turtui. Neteisingai vežamas ar saugomas toks krovinys gali 

tapti žmonių ar gyvūnų susirgimų, apsinuodijimų, nudegimų priežastimi, taip pat sukelti sprogimą, gaisrą, kitų 

krovinių, riedmenų, statinių ir įrenginių pažeidimus, užteršti aplinką ir vandenis. Už tinkamą pavojingų krovinių 

vežimą atsakingi visi vežimo dalyviai – siuntėjas, vežėjas (vairuotojas) ir gavėjas. Vežanti pavojingus krovinius 

transporto priemonė turi būti atitinkamai paženklinta, aprūpinta priešgaisrinės technikos priemonėmis. Didžiausi 

tranzitinių pavojingų krovinių kiekiai ir tokių automobilių eismas yra pagrindiniuose magistraliniuose keliuose, 

kurie sutampa su tarptautiniais transporto koridoriais – toks ir yra rekonstruojamas A5 kelias. Tuo atveju, jeigu 

įvyktų avarija, vežant pavojingas medžiagas, ar išsiliejus tepalams turi būti nedelsiant kviečiama priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnyba, kad sulaikyti išsiliejusius teršalus. 

Alternatyvų nagrinėjimas. 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: 0 alternatyva (nieko nedarymo); Kelio rekonstravimas pagal anksčiau SPAV procedūros metu 

patvirtintą alternatyvą su priemonėmis (tikslinamomis) ir galimais techninių, technologinių sprendinių variantais. 

2015-2018 m. rengtame specialiajame plane buvo nagrinėtos kelio alternatyvos, kurių metu vertintos galimybės 

kelią tiesti esama trasa arba naujomis teritorijomis. Šioje PAV ataskaitoje vertinta II spec. plano alternatyva – 

kurioje kelio plėtra vykdoma esama kelio trasa, paimant aplinkines teritorijos. Atlikus vertinimą nustatyta, kad: 

• Nieko nedarymo alternatyva nors nekeičia kelio kraštovaizdžio, bet yra blogesnis variantas dėl 

esamo ir ateityje didėsiančio triukšmo, dėl didelio šio ruožo avaringumo.  

• Kelio rekonstravimas pagal anksčiau SPAV procedūros metu patvirtintą alternatyvą su 

priemonėmis (tikslinamomis) ir bet kuriais iš PAV ataskaitoje nagrinėtais galimais techninių, 

technologinių sprendinių variantais yra galimas ir pritaikomas, integruojamas kraštovaizdyje, 

diegiamos triukšmo mažinimo priemonės, paviršinių lietaus nuotekų valymo įrenginiai, 

formuojant apjungiamuosius kelius, aptveriant kelią tinklo tvora, įrengiant apšvietimą,  

didinamas eismo saugumas – kuris yra prioritetas, siekiant išvengti žmonių žūčių. 

Įgyvendinus veiklą rekomenduojama stebėsena: 

• Vykdant biologinės įvairovės poveikio mažinimo priemonių ir eksploatuojamo kelio aplinkos 

stebėseną taip pat rekomenduojama: bent kartą per metus, prieš pat sezonines migracijas atlikti 

bioįvairovės apsaugai įdiegtų priemonių (tvorelių varliagyviams, tvoros tinklo žinduoliams, 

atitvaro paukščiams ir kt.) būklės bei efektyvumo stebėseną; papildomi patikrinimai turėtų būti 

planuojami po potvynių, stipraus vėjo, sniego ar kitų nepalankių sąlygų orų įvykiai; stebint šių 

priemonių būklę ir efektyvumą ypač svarbu atkreipti dėmesį į eksploatacijos metu atsiradusius 

defektus ir juos laiku šalinti; patikrinimų metu nustačius, kad elementai susidėvėję, būtina 

pataisyti arba pakeisti sulaužytas dalis, deformuotas tinklelius,  tvirtinimo elementus, kuriais 

tinklas pritvirtinamas prie stulpų; bent kartą per metus pašalinti akmenų, smėlio ar įkritusias 

medžių šakeles, kitų šiukšlių sankaupas iš horizontalių barjerų; bent kartą per metus patikrinti 

žaliojo tilto sienutės elementus, pakeisti įlūžusias dalis, geriausia tikrinti prieš sezonines 

migracijas. 

• PAV ataskaitoje rekomenduojamas žaliojo tilto stebėjimo planas, kuris padėtų įvertinti žalio 

tilto efektyvumą, kad stebėsenos metu pagal gautus rezultatus būtų nustatoma kaip vyksta 

migracija ar žaliojo tilto įdiegimo tikslai buvo pasiekti. Stebėsena turi būti atliekama pagal 

stambiųjų žinduolių pėdsakus (ypač gerai stebėti esant sniego dangai) arba įrengiant stebėjimo 

kameras. Siekiant nustatyti priemonės efektyvumą žinduolių pėdsakus (arba pačius žinduolius 

fiksuojant automatiškai fotografuojančia kamera). Tai tikslinga daryti įvairiais sezonais, tačiau 

atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje, kadangi tai pirmasis žaliasis tiltas automobilių keliuose, 
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rekomenduojama tyrimus atlikti  bent 5 metus (ir ilgiau) nuo perėjos įrengimo, o po to kas penki 

metai kartoti 3 metų periode. 

• Stebėsena, susijusi su paviršinio ir požeminio vandens kokybės apsauga. Būtina tvarkingai 

prižiūrėti paviršinių nuotekų valymo įrenginius ir periodiškai valyti. Prižiūrint įrenginius, 

papildomi tyrimai/stebėsena vandens kokybei nebūtini. 

• Želdinių stebėsena. Prižiūrėti pasodintus želdinius periodais 1 metai po atsodinimo ir 5 metai 

po pasodinimo, jei reikia – atsodinti nunykusius želdinius arba palikti natūraliai išaugusius, 

kurie tinkami kaip kelio kraštovaizdžio dalis. 

• Akustinių priemonių stebėsena. Rekomenduojama matavimais patikrinti priemonių efektyvumą 

ir esant poreikiui numatyti papildomą valdymą, kartografavimą, stebėseną. 

 

Tarpvalstybinis poveikis nenumatomas, Via Baltica kelias nors ir yra pagrindinė arterija su Europa, 

tačiau iki valstybės sienų nutolusi apie 12 km, todėl PAV ataskaitoje vertinami kelio  ruožai negali daryti poveikio. 

Neigiamas poveikis, prisilaikant numatomų aplinkosauginių priemonių statybos ir eksploatavimo metu 

nenumatomas nei vienam iš ataskaitoje nagrinėtų aplinkos komponentų, nei gyventojų sveikatai. 

Statybų metu numatomos priemonės. 

Triukšmas. Organizacinės triukšmo prevencijos priemonės statybos darbų metu: 

• Pagal Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499 

(Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-09-01)  14 straipsnio 2 dalį triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys 

statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas 

iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, 

planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. Šios priemonės patvirtintos tiek 

Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendime, dėl triukšmo prevencijos Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose 

taisyklių patvirtinimo (2014 m. sausio 16 d. Nr. T-41-11), tiek Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose 

taisyklėse, patvirtintose 2019 m. Prašymus galima užpildyti internete (pvz., https://www.marijampole.lt/viesoji-

tvarka/triuksmo-prevencija/157). 

• Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo pasiruošimo 

darbų statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų pabaigoje. Šiuo statybos periodu 

numatoma planuoti statybos darbų procesą. Statybos darbus su triukšmą skleidžiančia darbų įranga nedirbti arti 

gyvenamųjų pastatų švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis numatoma nedirbti vakaro (19:00–22:00 val.) 

ir nakties (22:00–07:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu). Taip 

pat būtina pagal galimybes rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. 

suderinti kelias triukšmingas operacijas, statybos metu, darbus vykdant arti gyvenamųjų pastatų, reikėtų naudoti 

laikinąsias triukšmo užtvaras). 

Kraštovaizdis. Kraštovaizdžio aspektu numatomas sienučių, sunkiojo transporto stovėjimo aikštelės 

įrengimas, kelio elementų derinimas tarpusavyje spalviniu ir stilistikos aspektu. Rengiant techninį projektą bus 

apspręsti architektūriniai deriniai. Numatomas kelio apželdinimas:  

• Numatomas ir privalomas apželdinimas gamtinio karkaso apsaugai, reglamentų užtikrinimui 

gamtinio karksaso teritorijose ties upelio Laikštė, ties upelio Sūduonia ir dviejose vietose ties upės Šešupė slėniais 

(ties ~57, 5 km, 59 – 60 km, ~ 76-76,4 km ir ties ~ 83-84 km). Šios vietos bus įtrauktos į Techniniame projekte 

numatomą parengti Apželdinimo planą. 

• Rekomenduojamas sankryžose, šlaituose, tam tikruose kelio ruožuose (58-59 km, 60-61,5 km, 63-

64,5 km, 67,5-68 km, 69-72,5 km,  74,5-75,5 km, 78,5-80km, 81,5-83 km), rekomenduojama 1-2 eilių medžių 
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juostomis (daugiausia rekomenduojamos liepos, galima beržu, egle, pušimi bei dekoratyviniais krūmais forsitija 

(forsythia), raudonoji sedula (cornus sanguinea), paprastasis putinas (viburnum opulus) – tai krūmai, kurie žydi 

ryškiai geltonai, baltai arba jų stiebai lapams nukritus žievė yra raudonos spalvos ir paįvairins šaltuoju metų laiku, 

kuomet nukrenta lapai monotonišką kelio aplinką. Taip pat galimos ir kitos rūšys, kurios bus tiksliai parenkamos 

Techniniame projekte numatomame parengti Apželdinimo plane: didieji medžiai, formuojantys vietos charakterį, 

atliekantys vizualinio barjero, ekologinę ir estetinę funkcijas, kelio statinio vizualinio integravimo į supančią 

aplinką priemonė: paprastasis klevas (Acer platanoides), karpotasis beržas (Betula pendula), paprastasis skroblas 

(Carpinus betulus), paprastasis ąžuolas (Quercus robur), paprastoji eglė (Picea abies), europinė liepa (Tilia 

europaea).Žiedinėms sankryžoms rekomenduojama parinkti žemaūgius, mažai priežiūros reikalaujančius augalus 

(pvz. smilgas) ar dekoratyvesnius žemaūgius krūmus, neužstojančių automobilių eismo, sankasų šlaitus 

tvirtinantys ir vizualinį kelio statinio integralumą gerinantys krūmai: baltoji sedula (Cornus alba), raudonoji 

sedula (Cornus sanguinea) (raudoni stiebai, numetus lapus), tarpinė forsitija (forsythia x intermedia), paprastasis 

putinas (Viburnum opulus). 

Numatoma teritorijos po statybų rekultivacija, panaudojant prieš statybas nuimtą dirvožemio sluoksnį, 

apželdinant sankasų šlaitus žole, stačius šlaitus, esant poreikiui, stabilizuojant geotinklu. 

Saugomos teritorijos. Ruošiamas techninis kelio rekonstrukcijos projektas turi būti derinamas su 

Vištyčio regioninio parko direkcija, kuriai priskirtas Kalvarijos biosferos poligonas (vadovaujantis Valstybinės 

saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-9  (2021 

m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija), kuriuo patvirtintas valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių 

direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus 

ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms sąrašas). 

Statybinių medžiagų, nukasto dirvožemio sandėliavimo, statybinių vagonėlių, statybinės technikos, 

automobilių stovėjimo aikštelės negali būti įrengiamos „Natura 2000“ teritorijoje taip pat miškų plotų teritorijose. 

Siekiant kuo mažesnio neigiamo poveikio, kelio rekonstrukcijai reikalingos žemės turi būti paimama kaip galima 

mažiau. 

Biologinį įvairovė.  Žuvų neršto periodu (nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.) Šešupės upėje ties 

Kuktiškėmis ir aukščiau Kalvarijos darbai neturi būti vykdomi. Taip pat šiose vietose turi būti numatytos 

priemonės taršos prevencijai – galimo naftos produktų ar kitų agresyvių teršalų išsiliejimo atvejams. 

Želdinių apsauga. Statybos darbų metu siekiant apsaugoti želdinius, bus vykdoma želdinių apsauga. 

Želdinių apsauga, vykdant statybos darbus, vykdoma atsižvelgiant į LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. 

įsakymo „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. Statybos darbų 

metu siekiant apsaugoti želdinius, kurių projekte nenumatyta pašalinti, rangovui nurodoma, kad būtina imtis šių 

priemonių: išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, 

kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius 

statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto, 

aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; įrengti takus, pakeltus virš žemės 

paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių 

lajomis); laistyti želdinius; nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų 

statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno 

ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; nekasti 

tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno 

diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo;tvirtinti tranšėjų, 

kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais;  užpilti 

žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; medžių pomedyje 

(lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo 

dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus 

grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno; baigus statybos darbus, 
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privaloma: apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų 

įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-

717. Sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus. 

Dirvožemis, ekstremalių įvykių prevencija.. Ruošiant teritoriją statyboms, žemės paviršiaus nukasimas 

turi būti vykdomas sluoksniais. Pirmiausiai nukasamas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Jei dėl gruntų savybių 

reikalingas gilesnių sluoksnių iškasimas, jį reikia atlikti atskirai ir tokį gruntą saugoti atskirai, nemaišant su 

paviršiniu derlinguoju sluoksniu .Siekiant išvengti sutankinimo derlingojo, nenaudoti sunkiosios technikos, esant 

šlapiai dirvai, tose vietose, kuriose dar nenuimtas derlingasis dirvožemio sluoksnis. Dėl to gali suprastėti dirvos 

imlumas absorbuoti nuotekas. Statybų metu nuskastas derlingasis dirvožemio sluoksnis būtų sandėliuojamas ir 

panaudojamas statybvietės rekultivacijai po statybų. Alyvų (iš mechanizmų) ar kuro avarinių išsiliejimo atveju 

numatoma naudoti birų smėlį (tinka naftos angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti), smėlio 

maišus, sorbentus, kurie taikomi likviduojant naftos angliavandenilių išsiliejimą. 

Paviršinis vanduo. Numatoma, kad statybų metu, įrengiant pralaidas, tiltus ir formuojant kelius 25 m 

nuo upelių, upių kranto linijos negali būti sandėliuojamos statybinės medžiagos, gruntas, dirvožemis, negali būti 

įrengiamos statybinės aikštelės, vadovaujantis "Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros 

rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10" patvirtinimo 2010 m. balandžio 1 d. Nr. V-89, skyriaus 

Organizacinės priemonės statybos metu, 25 punktu. 

Požeminis vanduo. Kad išvengti lokalaus poveikio statybų metu, pavyzdžiui išsiliejus tepalams ar kurui 

iš statybinių mechanizmų, negalima statybinių aikštelių įrengti vandenviečių apsaugos zonose, o statybos atliekant 

statybos darbus statybinėje aikštelėje laikyti tepalus sugeriančias medžiagas, pvz.: birų smėlį. Tinka naftos 

angliavandeniliams ir cheminėms medžiagoms surinkti. Smėlis turi būti laikomas sausai. Panaudotą smėlį būtina 

pašalinti iš gamtinės aplinkos; smėlio maišus. Smėlio maišai gali būti naudojami nukreipti išsiliejusius teršalus į 

jų sulaikymo vietą, užblokuoti ir sulaikyti teršalus paviršinių nuotekų nuleidimo sistemose; sorbentus. Taikoma 

likviduojant naftos angliavandenilių išsiliejimą. Lietuvoje siūlomi įvairių gamintojų produktai: sorbentų granulės, 

dribsniai, sorbuojantys čiužiniai, kilimėliai, rankovės. Sorbuojanti bona (rankovė) skirta naftos produktams nuo 

vandens paviršiaus surinkti ir naftos produktų plėvelės plitimui vandenyje sustabdyti. 

Kultūros paveldas. Vykdant darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos įstatymo (Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01) 9 straipsnio 3 dalimi: „Jei atliekant statybos ar 

kitokius darbus bus aptikta archeologinių radinių ar kitų nekilnojamo daikto vertingųjų savybių, darbus atliekantys 

asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui <...>“. 

Materialinės vertybės. Kompensavimas už nekilnojamąjį turtą teisės aktų numatyta tvarka dar prieš 

pradedant statybos darbus, t.y. prieš gaunant statybos leidimą. 

Projektavimo ir eksploatacijos metu numatomos priemonės. 

Triukšmas. Siekiant užtikrinti tinkamus HN 33:2011 reikalavimus, triukšmo modeliavimo metu 

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

85,00 km rekonstravimo metu bus įrengtos 30 vnt. triukšmo užtvarų (TU). TU bendras ilgis ~13 km 400 m, aukštis 

skaičiuojant nuo gretimai esančio važiuojamosios kelio dangos paviršiaus 2,5-7,5 metrai. TU garso izoliavimo 

rodiklis DLR 25-30 dB, o sugerties dydis DLα iki 15 dB, vietomis iš abiejų pusių.  

Papildomai vienos gyvenamosios aplinkos apsaugai bus apželdintas 2800 m2 šlaitas. Želdiniai bus 

sodinami tankiai ir taip, kad juostos skerspjūvyje susidarytų stačiakampis trikampis. Juosta bus pradėta žemais ir 

užbaigta aukštais medžiais, nepaliekant tarpų. 

Kraštovaizdis, želdiniai. Atkreiptinas dėmesys, kad net ir neapželdintos vietos natūraliai kelio 

eksploatacijos eigoje apsisės sėklomis ir išdygs nauji želdiniai, todėl nebūtina užbaigus statybas viso kelio ištisai 

apželdinti – tiesiog vykdant kelio priežiūrą, darbuotojai šienaudami šlaitus, kelkraščius, turėtų nenupjauti, o palikti 

augti taisyklingai augančius, didesnės vertės želdinius (medžius, išraiškingesnius krūmus) palikti, taip jie 
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natūraliai prisitaikys prie esamo kelio ir tokie želdiniai dažniausia būna žymiai atsparesni nei sodinti, todėl geriau 

auga, reikalauja mažiau priežiūros. 

Biologinį įvairovė. Siekiant išvengti gyvūnų žūčių ir sumažinti avaringumą numatoma kelio ruožą 

aptverti tinklo tvora. Stambiesiems gyvūnams numatoma tinklo tvora apie 30 km ruože iš abiejų pusių, viso apie 

60 km. Tinkamai įrengta tvora apsaugos tiek laukinius gyvūnus tiek eismo dalyvius. Kadangi teritorijoje migruoja 

stambūs laukiniai gyvūnai, reikia naudoti 2,50 m aukščio tvorą, įkasant ją į žemę 30 cm gyliu (dėl šernų). 

Antžeminis tvoros aukštis 2,20 m. Tvora turi būti rengiama kelio sankasoje tarp magistralinio kelio ir jungiamojo 

kelio, tokiu būdu ženkliai sumažėja laukinių gyvūnų patekimo į aptvertą kelio ruožą tikimybė.  

Įrengiant tinklo tvorą, būtina užtikrinti laukinių gyvūnų pasišalinimo iš aptverto kelio ruožo tikimybę, 

statant nušokimo rampas ar vienvėrius 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 (kaip alternatyva gali būti įrengiama požeminė perėja – 

tunelis). Žaliasis tiltas numatytas gyvūnų migravimo vietoje 77,02 km, kurio plotis, vadovaujantis SPAV 

dokumentu, 35 m. 

Rekonstruojant du tiltus per Šešupę kelio A5 trasoje, po kiekvienu tiltu numatomas praėjimas – 

sausumos kelias stambiesiems žinduoliams: 59,79 km; 83,36 km. 

Ties 75,3 km esamu Pasūduonės tvenkiniu dešinėje kelio pusėje numatomos įrengti stacionarios 

apsauginės gelžbetonines tvoreles, skirtas varliagyvių nukreipimui nuo kelio , kadangi 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). Ilgis Pasūduonės pusėje apie 360 m, 

kitoje kelio pusėje apie 60 m (nuo pralaidos į abi puses po 30 m), kad varliagyviai galėtų saugiai patekti iš 

Pasūduonės tvenkinio į Sūduonios upę. 

Likusi teritorija nėra tinkama varliagyviams, nors varliagyviai gana įprasti vandens telkiniuose – 

Šešupėje, melioracijos kanaluose, kūdrose ir tvenkiniuose.   

Atsižvelgiant į tai, kad SPAV dokumente buvo numatyta, kad tvoreles (iš abiejų kelio pusių su 

pralaidomis) varliagyviams rekomenduojama įrengti visose vietose, kur po keliu bus įrengiamos pralaidos 

vandeniui, rekomenduojama tverti tinklo tvorą visame kelyje su apačioje sutankintomis akutėmis, kad varliagyviai 

ir smulkioji fauna nepatektų į magistralinį kelią arba  statyti standartinę palei kelius statomą tvorą, o tankų tinklelį 

rekomenduojama diegti bent jau potencialiose varliagyvių buveinių vietose prie pralaidų per upelius. Sunerta 

tankiau tinklo tvora yra efektyvesnė, kadangi tokiu atveju tuo pačiu būtų galima aptverti visą kelio ruožą ir 

ateityje, jei keisis apylinkių, pavyzdžiui dirbamų laukų vietoje atsirastų ganyklos, drėgnesnės vietos ir atsirastų 

palankesnės varliagyviams buveinės, būtų užtikrinta maksimali apsauga nuo varliagyvių ir smulkiųjų gyvūnų 

(driežų, ežių ir pan.) patekimo į kelią. Abi alternatyvos galimos ir tinkamos biologinės įvairovės apsaugai. 

Ties 75,3 km esamu Pasūduonės tvenkiniu numatoma įrengti arba 4 m aukščio ažūrinius atitvarus, arba 

pasodinti >3 m aukščio želdinius, kad paukščiai negalėtų skristi neaukštai nuo kelio paviršiaus. Detalizuojant 

priemonę, atitvarą numatoma įrengti 4 m aukščio jį darant iš smulkaus metalinio ar plastikinio tinklo. Tinklo akies 

dydis turėtų būti parenkamas toks (iki 2 cm diametro), kad per jį nepralįstų ir smulkieji žvirbliniai paukščiai. Arba 

vadovaujantis užsienio šalių praktika - paukščių skridimo trajektorijai pakeisti panaudojant želdinius. Abi 

priemonės yra efektyvios ir galimos. 

Paviršinis vanduo. Dalis paviršinių lietaus nuotekų bus išleidžiama į Marijampolės esamus lietaus 

nuotekų tinklus, Šešupę, esamus griovius, upelius bei uždarą melioracijos sistemą. Rekonstruojant du tiltus per 

Šešupę kelio A5 trasoje, numatomi paviršinių nuotekų valymo įrenginiai su kietųjų dalelių sėsdintuvais ir su 

naftos gaudyklėmis: 59, 79 km - ≥ 4 vnt., 83,36 km -  ≥ 4 vnt. Numatomas valymo įrenginys (naftos gaudyklė) 
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ties 64 km, kad surinkti nuotekas nuo transporto aikštelės. Nuotekos kitose vietose nuvedamos žolėtais sankasos 

šlaitais natūraliai apsivalytų ir sutekėtų į kelio griovius. 

Požeminis vanduo. Numatomi valymo įrenginiai – naftos gaudyklės: 

• Ties ~58 km paviršines nuotekas kaip ir iki šiol, taip ir po rekonstrukcijos reikia nuvesti į  

rekonstruojamoje dviejų lygių sankryžoje esantį ir paliekamą dirbtinį paviršinį vandens telkinį. 

•  ~79 km, ties Trakiškių (Kalvarijos sav.) (3381), vandenviete, kur eksploatuojamas gėlas 

vanduo, adresu Marijampolės apskr., Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakiškių k. apie 80 metrų 

ilgyje patenka į patenka į planuojamo kelio ribas, todėl reikalingas nuotekų surinkimas nuo šio 

ruožo magistralinio ir jungiamųjų kelių asfalto dangos į valymo įrenginį. 

• ~81,8-83,5 km ties Kalvarijos (35) Marijampolės apskr., Kalvarijos sav., Kalvarijos sen. ir UAB 

"Marijampolės pieno konservų" (2835) Marijampolės apskr., Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., 

Kalvarijos m., 3-iosios vandenvietės apsaugos juosta (VAZ) apsaugai numatoma nuotekos nuo 

magistralinio kelio ir jungiamųjų kelių surinkti ir apvalyti iki leistinų normų bei išleisti į aplinką, 

todėl pavojaus, kad kelias galėtų teršti vandenvietes – nėra. Geologinių tyrimų metu nustačius, 

kad teritorijoje vyrauja moliai, nuotekas galima surinkti grioviais, o jei vyrauja vandeniui 

pralaidūs smėliniai gruntai, reiktų griovių dugną izoliuoti nelaidžia medžiaga, kad nevyktų 

nevalytų nuotekų infiltraciją į vandenviečių apsaugos zonas. 

Kultūros paveldas. Projektavimo metu. Planuojami sprendiniai patenka į Kampinių piliakalnio su 

gyvenviete (kodas 21066), esančio 40 m atstumu nuo PŪV teritorijos ir 80 m atstumu nuo jungiamojo kelio 

vizualinį apsaugos pozonį, todėl rengiant techninį projektą Kampinių piliakalnio apsaugos zonoje numatyta atlikti 

žvalgomuosius tyrimus. Šis reglamentas buvo nurodytas ir SPAV ataskaitoje. Techninis projektas taip pat bus 

derinamas su Kultūros paveldo departamento Alytaus-Marijampolės teritoriniu padaliniu. 

Rengiant rekonstravimo projektą numatytas archeologinių žvalgymų papildymas, iki rangos darbų bus 

atlikti žvalgomieji tyrimai, t.y. tyrimai bus tikslinami, kurių metu dar kartą bus įvertinamos esamos vertybės ir 

teikiamos rekomendacijos projektavimui. Bus vadovaujamasi M. Bertašiaus pateiktais neigiamą poveikį 

mažinančių priemonių bendraisiais reikalavimais. 

Ekstremalūs įvykiai. Avarijų atveju pirminiam teršalų sulaikymui taip pat tarnaus įrengiami grioviai, 

numatomi valymo įrenginiai, į kuriuos gali sutekėti teršiančios medžiagos ir, kurie laikinai sulaikys teršalų 

tekėjimą į aplinką, kol bus išvalomi. Efektyviai sulaikyti išsiliejusius teršalus gali mechaniniai uždoriai, 

užtvankos, slenksčiai, dambos. 

Socialiniai-ekonominiai veiksniai. Siekiant maksimaliai sumažinti neigiamą socialinį-ekonominį 

poveikį artimoje rekonstruojamo kelio aplinkoje gyvenantiems žmonėms bei esančioms įmonėms, parinktos 

poveikio mažinimo priemonės: numatyti jungiamieji keliai, kuriais kiekvienas sklypo savininkas galės patogiai 

privažiuoti prie savo sklypo; užtikrintas kelių tinklo rišlumas įrengiant skirtingų lygių sankryžas bei sankirtas; 

parenkant trasą, įvertinti šalia esamo kelio įsikūrusių verslo įmonių (degalinių savininkų) pasiūlymai siekiant 

minimalaus neigiamo poveikio. 

Visi subjektai PAV ataskaitai pritarė be pastabų: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas pritarė raštu 2021-08-04 Nr. (4-11 14.3.3 Mr)2-

101883; Marijampolės savivaldybės administracija pritarė raštu 2021-08-10 Nr. SA-7086 (12.24 E); Kalvarijos 

rajono savivaldybės administracija 2021-08-16 Nr. IS-1111 (4.15.); Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos Alytaus-Marijampolės skyrius pritarė raštu 2021-08-04 Nr. 2AM-885-(9.38-AM); Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba pritarė raštu 2021-07-27 Nr. 9.4-2-1142; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 

pritarė raštu 2021-08-09 Nr. (4)-V3-1246. 
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