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ATRANKOS IŠVADA 

DĖL ADMINISTRACINIO PASTATO STATYBOS BERNARDINŲ SKG., KAUNE 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 
 

Informacijos pateikėjas: Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio 66A, 44304, Kaunas, el.p. 

kaunoplanas@takas.lt, tel., 337775.  

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.  

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Savivaldybės funkcijas atliekančio administracinio 

pastato statyba. 

Numatoma ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas)  Bernardinų skg.1, Kaunas. 

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Apie 3600 m
2 

teritorijoje planuojama 

administracinio pastato, skirto savivaldybės funkcijoms atlikti, statyba, apie 300 m
2
 pastatas, su 

planuojamomis 20-30 darbo vietomis. Planuojama teritorija apaugusi įvairiais medžiais. Dalį 

želdinių numatoma iškirsti paliekant vertingus medžius. Numatoma išskirti neužstatomą apie 763 

m
2
 ploto projektuojamo sklypo dalį,  numatant čia įrengti žaliąją zoną želdynui,  poilsio zonai,  

skverui, dviračių parkingui ar kt.  Sklypo neužstatytose ir neišgrįstose zonose taip pat  siūloma 

įrengti želdynus. Esamo želdyno mažinimas neturės didelės įtakos miesto želdynų sistemai, kadangi 

šalia esantis Santakos parkas jau yra suformuotas senamiesčio ir miesto poreikiams, todėl 

planuojamam sklypui nustačius visuomeninių teritorijų naudojimo būdą, atskirųjų želdynų plotas iš 

esmės mieste nebus mažinamas.  Numatoma išsaugoti 13 vnt. medžių - ąžuolas-1vnt.; liepos- 8vnt.; 
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klevai - 2vnt. ir beržai - 2vnt. Kertamus medžius siūloma atsodinti vietoje - žaliojoje sklypo zonoje, 

pakeičiant jų rūšį į vertingesnę. 

Planuojamoje teritorijoje, urbanizuotoje aplinkoje, suformavus sklypą ir atkūrus 

buvusį teritorijos užstatymo pobūdį, bus įrengti nauji įvažiavimai į sklypą iš Santakos g. ir 

Bernardinų skg., sklype  įrengtos naujos automobilių stovėjimo aikštelės (iš viso apie 20 vietų, 

numatant apie 300 m
2
 pastatą).  

Visi inžineriniai tinklai bus jungiami prie esamų centralizuotų miesto tinklų. Planuojama 

nauja lietaus kanalizacijos atšaka Bernardinų skg., sujungiant ją su Muziejaus g. esančia 

magistraline.  

Pastabos, sąlygos: Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie priimtą 

atrankos išvadą turi pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše nustatyta tvarka. Užsakovas ar 

poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie 

pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, 

kartu pridedant laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas.  

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms 

reikšmingumas: Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio 

tinklo „Natura 2000“ teritorijomis. 

Pagrindiniai motyvai, kuriais remtasi priimant išvadą: Planuojamos ūkinės veiklos vieta 

nepatenka į nacionalines saugomas bei Natura 2000 teritorijas ir į saugomas ar draustinių teritorijas 

ir su jomis nesiriboja.  

Planuojama veikla pagal Kauno miesto bendrojo plano sprendinius patenka į miesto centro 

teritorijas. 

Visi inžineriniai tinklai bus jungiami prie esamų centralizuotų miesto tinklų. 

Vertingus medžius planuojama išsaugoti. 

Neigiamo poveikio aplinkai planuojamos veiklos metu neprognozuojama. 

Priimta atrankos išvada: Planuojamai  veiklai - administracinio pastato statybai - poveikio 

aplinkai vertinimas neprivalomas.  

 

 

Vedėja Donata Bliudžiuvienė 

 

 

 

 

 

 


