Informacija apie gautą planuojamos ūkinės veiklos „Pietrytinio
aplinkkelio su tiltu per HE, Kauno mieste tiesimas“ poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitą
2014-03-07 Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius, Tatjana Dunkauskienė, tel.:
8706 62033.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) – Kauno
miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas. Tel.: (8-37) 422608, faks.:
(8-37) 425452
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjas (pavadinimas, adresas,
telefonas, faksas) – UAB “INFRAPLANAS“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245, Kaunas. Tel.: (837) 407548, faks.: (8-37) 407549
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Pietrytinio aplinkkelio su tiltu per HE, Kauno mieste
tiesimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė) Kauno apskritis, Kauno miesto savivaldybė, Petrašiūnų ir Panemunės seniūnijų teritorijos.
Atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.
+370 70662008, faks.: +370 70662000.
Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
1. Kauno visuomenės sveikatos centras 2013-06-17 raštu Nr. 2-2381-6(8.8) pritarė PAV
programai; 2014-02-03 raštu Nr. 2-415-6(8.8) pritarė PAV ataskaitai.
2. Kauno mieto savivaldybės administracija 2013-06-11 raštu Nr. 36-2-354 pateikė išvadą, kad
PAV programai pritaria su pastaba ir paprašė įvertinti pietrytinio aplinkkelio statybos įtaką
jūriniams ereliams; 2014-01-02 raštu Nr. 36-2-3 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei
veiklai.
3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys 201306-21 raštu Nr. (1.29.-K)2K-1231 pritarė PAV programai, PAV ataskaitos nagrinėti
nepageidavo.
4. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2013-06-17 raštu Nr. 13-1518 pritarė PAV
programai; 2013-12-06 raštu Nr. 13-3174 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei
veiklai.
5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos 2013-07-11 raštu Nr. (4)V3-1687(7.15) pritarė PAV programai; 2014-01-28 raštu Nr. (4)-V3-175(7.15) pateikė
išvadą, kad pritaria PAV ataskaitos kokybei ir neprieštarauja, kad būtų įgyvendinamas
planuojamas pietrytinis aplinkkelis su tiltu per HE tiesimas Kauno mieste, laikantis šių
sąlygų:
•

Jiesios valstybiniame kraštovaizdžio draustinyje neįrengti statybinių medžiagų
technikos saugojimo aikštelių, o lietaus nuotekas nuo kelio ir tilto surinkti ir nuvesti
į mieto tinklus arba vietinius valymo įrenginius.

•
•
•

•
•

Pagal PAV ataskaitos 51 pav. kabeliuoti esamas elektros perdavimo oro linijas
kertančias Nemuno upę.
Statomam tiltui per Nemuno upę ornitologinį vertinimą.
Naujas tiltas per Nemuno upę turi būti apsaugotas nuo perskrendančių paukščių, su
neužstatytomis prieigomis (100-150 metrų) iki Nemuno upės ir palikta vieta žuvų
migracijos keliui įrengti.
Tilto apšvietimas negali būti nukreiptas į Nemuno upės vandenį ir būsimą žuvitakį.
Nuo spalio 15 d. iki kovo 15 d. nevykdyti tilto statybos darbų, kurie gali įtakoti
Nemuno upės vandens drumstumą.

Aukščiau išvardintos neigiamo poveikio aplinkai sumažinimo priemonės turi būti
vykdomos planuojamos ūkinės veiklos užsakovo lėšomis.
Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo ataskaita buvo skelbiama pirmą kartą: respublikiniame laikraštyje „Respublika“ (2013 m.
rugsėjo 11 d.), Kauno miesto laikraštyje „Kauno diena“ (2013 m. rugsėjo 11 d.). Skelbimai buvo
pakabinti Petrašiūnų seniūnijos skelbimų lentoje (2013-09-11) ir Panemunės seniūnijos skelbimų
lentoje (2013-09-11), taip pat informacija buvo skelbiama Kauno miesto savivaldybės
internetiniame puslapyje (2013-09-10) ir UAB „INFRAPLANAS“ internetiniame puslapyje (201309-11). Pirmas visuomenės viešas supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2013 m. rugsėjo 26 d., 15
val., Petrašiūnų seniūnijos patalpose (adresu: R. Kalantos g. 57, LT-52305, Kaunas). Viešajame
supažindinime dalyvavo PAV dokumentų rengėjo ir suinteresuotos visuomenės atstovai, SĮ „Kauno
planas“ atstovai.
Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo ataskaita buvo skelbiama antrą kartą: respublikiniame laikraštyje „Respublika“ (2013 m.
spalio 1 d.), Kauno miesto laikraštyje „Kauno diena“ (2013 m. spalio 1 d.). Skelbimas buvo
pakabintas Petrašiūnų seniūnijos skelbimų lentoje (2013-10-02) ir Panemunės seniūnijos skelbimų
lentoje (2013-10-02), taip pat informacija buvo skelbiama Kauno miesto savivaldybės
internetiniame puslapyje (2013-09-27) ir UAB „INFRAPLANAS“ internetiniame puslapyje (201310-02). Su parengta PAV ataskaita buvo galima susipažinti Petrašiūnų seniūnijoje (adresu: R.
Kalantos g. 57, Kaunas) ir Panemunės seniūnijoje (adresu: Perlojos g. 29, Kaunas) ir UAB
„INFRAPLANAS“ patalpose (adresu: Perlojos g. 29, Kaunas). Antras visuomenės viešas
supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2013 m. spalio 16 d., 18 val., Petrašiūnų vidurinės
mokyklos didžiojoje salėje (adresu: M. Gimbutienės g. 9, Kaunas). Viešajame supažindinime
dalyvavo PAV dokumentų rengėjo ir suinteresuotos visuomenės atstovai, SĮ „Kauno planas“
atstovas.
Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota respublikiniame laikraštyje „Respublika“
(2013 m. gegužės 8 d.), Kauno miesto laikraštyje „Kauno diena“ (2013 m. gegužės 8 d.). Skelbimai
buvo pakabinti Petrašiūnų seniūnijos skelbimų lentoje (2013-05-09) ir Panemunės seniūnijos
skelbimų lentoje (2013-05-09), taip pat informacija buvo skelbiama Kauno miesto savivaldybės
internetiniame puslapyje (2013-05-08) ir UAB „INFRAPLANAS“ internetiniame puslapyje (201305-08).
Prašymų teikimo terminas – iki 2014 m. kovo 24 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą
instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) ir raštu pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos klausimais.

