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ATRANKOS IŠVADA
DĖL MASINIŲ KULTŪRINIŲ RENGINIŲ DAINŲ SLĖNYJE, TUNELIO G. 37, KAUNE,
NUMATANT NAUJŲ APTARNAUJANČIŲ PASTATŲ STATYBĄ
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Informacijos pateikėjas. Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Masiniai kultūriniai renginiai Dainų slėnyje,
numatant naujų aptarnaujančių pastatų statybą.
Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas).
Tunelio g. 37, Kaunas. 1,09 ha ploto sklypas yra valstybinėje žemėje, valstybinio miško ir Kauno
Ąžuolyno parko sudėtyje, žemės naudojimo būdas ir pobūdis – nenustatytas.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Dainų slėnis 80 metų naudojamas
masiniams kultūriniams renginiams, susijusiems su chorų pasirodymais, tautinių šokių šventėmis.
Esami statiniai su inžinerine infrastruktūra yra pritaikyti koncertinei veiklai, kuri yra sezoninė.
Numatoma suformuoti valstybinį žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti, nustatyti
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatant miško žemę pervesti kitoms naudmenoms (į
kitos paskirties žemę, skirtą visuomeninės paskirties teritorijoms). Esamų medžių kirtimas
nenumatomas. Ūkinė veikla išlieka ta pati, numatoma išvystyti ją pastatant naujus aptarnaujančius
pastatus ir rekonstruojant inžinerinę infrastruktūrą. Išskiriama statybinė apie 120 m2 ploto zona
renginius aptarnaujančiam pastatui (kasa, tualetas), numatoma galimybė įrengti aptarnaujančias apie
1300 m2 ploto patalpas (užkulisiai, atlikėjų persirengimo patalpos) po estrados tribūnomis ir apie
100 m2 ploto žemės architektūros patalpos bus įkastos į šlaitą ir turės vienasienį stiklinį fasadą.

Numatoma suformuoti aikštelę tribūnų šlaite renginių apšvietimo, filmavimo ir ryšių kilnojamai ir
nestacionariai operatorinei, reikalingai renginių metu. Rekonstruojant tribūnas, bus pakeistos
esamos kietosios dangos, suolai ar kiti sėdėjimo įtaisiniai. Renginių pilnaverčiam ir moderniam
funkcionavimui bus perklotos elektros kabelių linijos. Naujai planuojamo užstatymo vandentiekio ir
nuotekų tinklai numatomi prijungti prie esamų centralizuotų miesto tinklų. Bus perplanuota lietaus
kanalizacijos surinkimo sistema ir sutvirtinami šlaitų paviršiai.
Planuojama teritorija yra Kauno Ąžuolyno parko pakraštyje, kuris ribojasi su Tunelio g. ir
prie jos esančia automobilių stovėjimo aikštele. Artimiausia urbanizuota vietovė yra - Žaliakalnio
rajonas arba Žaliakalnio 1-oji- iš vakarų pusės.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumas. Kauno marių regioninio parko direkcijos 2014 m. balandžio 17 d.
planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumo išvada Nr. V3-7.1-186 – ūkinė veikla nebus reikšminga Buveinių
apsaugai svarbiai teritorijai.
Pastabos, pasiūlymai. 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 (Žin., 2005, Nr.933472, 2011, Nr.108-5122) 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.
Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą. Gamybiniai procesai,
kurių metu vyktų teršalų išmetimai į aplinką, nenumatomi. Ūkinė veikla nebus reikšminga Buveinių
apsaugai svarbiai teritorijai. Esamų tribūnų statiniai numatomi rekonstruoti kartu sutvirtinant esamą
šlaitų paviršių, kad nevyktų šlaitų erozija. Vandentiekis ir nuotekos prijungtos prie centralizuotų
miesto tinklų. Esamų medžių kirtimas nenumatomas, visi medžiai išsaugomi.
Priimta atrankos išvada. Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
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