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ATRANKOS IŠVADA
DĖL „SPORTO MIESTELIO“ IŠVYSTYMO TAIKOS PR. 131 KAUNE POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO
1. Informacijos pateikėjas. Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas.
2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. „Sporto miestelio“ išvystymas.
4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas).
Taikos pr. 131, Kaunas, sklypo kadastrinis Nr. 1901/0089:188, kitos visuomeninės paskirties
teritorija, plotas 10,4069 ha.
5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Numatoma apie 8 ha sklype
išplėsti esamą ūkinę veiklą ir įkurti „Sporto miestelį“, o likusį atidalintą plotą (apie 2 ha) skirti
žemės nuosavybės atkūrimui. Bus rekonstruojamas esamas futbolo stadionas su bėgimo takais,
įrengiama apie 10 sporto aikštelių (krepšinio, teniso, tinklinio, vaikų futbolo, grupinių treniruočių ir
pan.), įrengiamas beisbolo stadionas su tribūnų pastatu, pastatytas lengvosios atletikos maniežas,
nutiesti pėsčiųjų ir dviratininkų takai su reikiama infrastruktūra, įrengta poilsio zona, vaikų žaidimų
aikštelės, riedlenčių/riedučių/bmx aikštelės (skate parką) ir pan. Lengvosios atletikos maniežo salės
plotas numatomas apie 4 000 kv. m, žiūrovų tribūnos- apie 200 sėdėjimo vietų; futbolo stadiono
aikštės plotas- apie 7400 kv. m, žiūrovų tribūnų pastatas su aptarnaujančiomis patalpomis (~500 kv.
m)- apie 500 sėdėjimo vietų, beisbolo stadiono aikštės plotas- apie 6700 kv. m, žiūrovų tribūnų
pastatas su aptarnaujančiomis patalpomis (~200 kv. m)- apie 200 sėdėjimo vietų; sporto aikštelių
bendras plotas- apie 5000 kv. m; riedutininkų rampų zona – apie 1000 kv. m; pėsčiųjų – apie 1000
m ir dviračių - apie 600 m ilgio takai; poilsio zona, parkas- apie 3000 kv. m, vaikų fizinės veiklos
zona su karstynėmis ir vaikiška futbolo aikštele- apie 3800 kv. m. Prie objektų bus įrengiamos
parkavimo zonos, apie 217 vietų parkavimo zona išskaidyta į 7 aikšteles.
Vandens tiekimas, buitinių nuotekų šalinimas numatomas prijungiant prie centralizuotų
miesto tinklų. Lietaus nuotekų nuvedimas nuo esamo sporto aikštyno ir naujų objektų numatomas

rekonstruojant senus ar projektuojant naujus lietaus nuotekų tinklus, prijungiant prie centralizuotų
tinklų.
Planuojamas sklypas ribojasi su blokuotais ir individualiais mažaaukščiais namais,
esamu pravažiavimu tarp Taikos ir Krėvės prospektų, į sklypą įsiterpęs ortopedinių gaminių įmonės
sklypas, už jo aukštesnioji mokslo įstaiga, statybininkų mokyklos sklypas, numatyta K. Šakenio
gatvė. Kitų objektų sanitarinių apsaugos zonų planuojamame sklype įregistruota nėra.
6. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumas. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją ar artimą jai aplinką.
7. Pastabos, pasiūlymai. Vadovautis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1 - 87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų
kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams
išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Planuojamos ūkinės
veiklos užsakovas apie priimtą atrankos išvadą turi informuoti visuomenę Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakyme Nr.D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir
dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo
patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą raštu informuoti atsakingą instituciją
apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo
priemonėse, kartu pridedant laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas.
8. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą. Pagal Kauno miesto
bendrąjį planą numatoma veikla patenka į visuomeninės reikšmės teritoriją. Gamybiniai procesai,
kurių metu vyktų teršalų išmetimai į aplinką, nenumatomi. Vandentiekis ir nuotekos prijungtos prie
centralizuotų miesto tinklų. Sporto miestelio išvystymas prisidės prie gyvenamosios aplinkos
kokybės pagerinimo. Numatoma palanki įtaka plečiamai rekreacinei aplinkai, saugai ir sveikatai.
Planuojamos ūkinės veiklos metu neigiamas poveikis aplinkai neprognozuojamas.
9. Priimta atrankos išvada. Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
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