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Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie
Susisiekimo ministerijos
Kauno rajono savivaldybės administracijai
Kauno visuomenės sveikatos skyriui
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
prie Vidaus reikalų ministerijos
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui

Nr. 15.2-A4-3634
Nr.

DĖL 2014-07-09 ATRANKOS IŠVADOS NR.15.2-A4-2880 DĖL VALSTYBINĖS
REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR.140 KAUNAS-ZAPYŠKIS-ŠAKIAI RUOŽO NUO 10,20
KM IKI 16,70 KM REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO KLAIDOS
IŠTAISYMO
Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Kauno skyrius (
toliau – Kauno skyrius) 2014-07-22 raštu Nr.10-295 gavo Viešosios įstaigos „Kelių ir transporto
tyrimo instituto“ (toliau – Dokumentų rengėjas)

atstovo pranešimą dėl 2014-07-09 atrankos

išvadoje Nr. 15-2-A4-2880 dėl Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.140 Kaunas – Zapyškis –
Šakiai ruožo nuo 10,20 km iki 16,70 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo (toliau –
Atrankos išvada) pastebėtos klaidos.
Dokumentų rengėjas prašė Atrankos išvados 8 punkte išbraukti triukšmą mažinančias
priemones t.y.(tvora bei langų keitimas), kadangi jos nenumatytos Dokumento rengėjo pateiktoje
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijoje (toliau –
Informacija atrankai).
Kauno skyrius vadovaudamasis Informacijoje atrankai pateiktais duomenimis, pripažįsta,
kad buvo padaryta techninė klaida Atrankos išvadoje. Kauno skyrius vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio nuostatomis ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-311 patvirtinto Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai
pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo 27, 28 p. nuostatomis taiso padarytą techninę klaidą.

Atrankos išvados 8 punkte įrašyta: „Numatoma, kad rekonstravus kelią ir įgyvendinus
triukšmą mažinančias priemones (tylesnė kelio danga, tvora ir apželdinimas, langų keitimas),šalia
kelio esančioje gyvenamojoje aplinkoje nebebus viršijamos triukšmo ribinės vertės“.
Turi būti: „Numatoma, kad rekonstravus kelią ir įgyvendinus triukšmą mažinančias
priemones (tylesnė kelio danga, apželdinimas), šalia kelio esančioje gyvenamojoje aplinkoje
nebebus viršijamos triukšmo ribinės vertės“.
Pažymime, kad šios klaidos ištaisymas nepažeis trečiųjų asmenų teisėtų interesų.
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