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ATRANKOS IŠVADA DĖL KAUNO SPORTO MEDICINOS CENTRO PASTATO
STATYBOS PRIE KRĖVOS G. 2, KAUNE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
1. Informacijos pateikėjas – Kauno SĮ „Kauno planas “, Kęstučio g. 66A, 44304, Kaunas, tel. (8
37) 22 01 46, (8 37) 33 77 75; faks. (8 37) 33 77 74.
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al.
96, Kaunas, tel. (8 37) 42 26 08.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Pastato savivaldybės funkcijoms atlikti - Kauno
sporto medicinos centro statyba.
4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma
teritorijoje, kuri yra išsidėsčiusi rytinėje Kauno Naujamiesčio, valstybės saugomos kultūros paveldo
vietovės dalyje, prie Laisvės al., Krėvos ir Trakų gatvių. Planuojamas sklypas kraštine ribojasi su
Krėvos gatve, pietine kraštine ir dalimi vakarinės kraštinės ribojasi su įregistruotu sklypu Vytauto g.
58, šiaurinėje planuojamos teritorijos pusėje įregistruotų sklypų nėra, čia plyti žalia zona, kurioje
yra ir savaiminių ir sodintų želdinių. Istoriniai tyrimai rodo, kad anksčiau šioje teritorijoje buvo
bendras sklypas, susidėjęs iš planuojamo sklypo ir sklypo Vytauto pr. 58, jame buvo pastatų.
5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – Planuojamoje teritorijoje numatoma 2-3
aukštų pastato savivaldybės funkcijoms atlikti – Kauno sporto medicinos centro statyba. Pastato
užstatymo – plotas – iki 400 m2, bendras plotas – iki 1200 m2. Kauno sporto medicinos centre bus
teikiamos specializuotos asmens (daugiausia – vaikų) sveikatos priežiūros paslaugos – profilaktiniai
sportininkų sveikatos tyrimai, sportininkų funkcinės būklės įvertinimas, rekomendacijų teikimas
sporto šakos pasirinkimui, priklausomai nuo sveikatos ir funkcinės būklės, fizinės medicinos ir

reabilitacijos gydytojų konsultacijos, kineziterapeuto paslaugos. Atsižvelgiant į pastate numatomas
teikti paslaugas, Kauno medicinos centre bus įrengta: laukimo salės, registratūra, gydytojų apžiūros
ir konsultacijų kabinetai, mankštos ir kineziterapijos salės.
Planuojamoje teritorijoje šiuo metu yra tiek savaiminių, tiek sodintų medžių. Sklype iš viso
auga 16 medžių - 2 medžiai patenkantys į planuojamą užstatymo zoną arba parkavimo aikštelę bus
kertami, 3 medžiai, kurių kamieno skersmuo nuo 6 iki 12 cm – persodinami kitose sklypo vietose.
Vietoj nukirstųjų medžių bus sodinami nauji, todėl bendras medžių skaičius sklype nesumažės.
Visi inžineriniai tinklai bus jungiami prie esamų centralizuotų miesto tinklų. Sklype
projektuojama 29 vietų automobilių stovėjimo aikštelė. Vandeniui nuo automobilių parkavimo
aikštelės išvalyti numatomas vietinis nuotekų valymo įrenginys su naftos gaudykle.
51. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinkle “Natura 2000” teritorijoms
reikšmingumas. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo
“Natura 2000” teritoriją ar artimą jai aplinką.
6. Pastabos ir pasiūlymai.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas apie priimtą atrankos išvadą

turi informuoti visuomenę Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu
Nr.D1-370 “Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatyta tvarka ir apie atliktą visuomenės
supažindinimą raštu informuoti atsakingą instituciją.
Parengti saugotinų želdinių žiniaraštį, nustatyti jų faktinę būklę ir numatyti vertingų želdinių
išsaugojimą. Numačius medžių kirtimą, turi būti gautas atsakingos institucijos – Kauno miesto
savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos apsaugos skyriaus leidimas.
7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą.
Planuojama ūkinė veikla atitinka Kauno miesto bendrojo plano sprendinius, patenka į miesto
centro teritorijas.
Planuojama teritorija nepatenka į “Natura 2000” teritoriją ar artimą jai aplinką.
Visi inžineriniai tinklai bus jungiami prie esamų centralizuotų miesto tinklų.
Gamybinių procesų, kurių metu vyktų teršalų išmetimai į aplinkos orą nenumatoma.
Vertingus medžius planuojama išsaugoti.
8. Priimta atrankos išvada. Planuojamai ūkinei veiklai - Kauno sporto medicinos centro statybai
- poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus vedėjo pavaduotoja
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