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INFORMACIJA APIE PARENGTĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO
KELIO A1 VILNIUS–KAUNAS–KLAIPĖDA RUOŽO NUO 94,00 IKI 107,00 KM
REKONSTRAVIMO SPECIALŲJĮ PLANĄ IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATASKAITĄ
Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese
nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190) ir Visuomenės informavimo ir
dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu
(Žin., 2005, Nr.93-3472; 2011, Nr.108-5122) informuojame apie parengtus magistralinio
kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstravimo
specialųjį planą ir poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą. Planuojamos ūkinės
veiklos vieta: Kauno miesto savivaldybėje – Šilainių, Eigulių, Dainavos, Petrašiūnų,
Vilijampolės seniūnijų teritorijos, Kauno rajono savivaldybėje – Domeikavos, Karmėlavos,
Užliedžių seniūnijų teritorijos.
Planuojamos ūkinės veiklos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas pagal Planų ir
programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą (Žin., 2004, Nr. 130-4650)
buvo atliktas rengiant Kauno miesto ir Kauno rajono teritorijų bendruosius planus.
Planavimo tikslas – parengti pirminius techninius sprendinius magistralinio kelio A1
Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožui nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstruoti (ruožui nuo 95,00 iki
101,5 km rekonstruoti iš dviejų eismo juostų į tris eismo juostas viena kryptimi), įvertinus
jungiamųjų kelių poreikį, keliui rekonstruoti reikalingo žemės sklypo (kelio juostos) riboms
suformuoti ir rezervuoti, nustatyti visuomenės poreikiams reikalingos žemės plotą (nustatant
ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą).
Planavimo organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos Perspektyvinio planavimo skyrius (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius,
tel. (8 5) 232 9688, faksas (8 5) 232 9609, adresas internete: http://www.lakd.lt, el. p.
aina.jonuskyte@lakd.lt).
Specialiojo plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“ Kelių skyrius (I. Kanto g. 25, LT44296 Kaunas, projekto vadovas Genius Boruta, tel. (8 37) 751 009, mob. tel. (8 620) 39 821,
faksas (8 37) 223 189, adresas internete: http://www.kelprojektas.lt, el. p.
genius.boruta@kelprojektas.lt).
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjai – UAB
„Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, projekto vadovė Aušra Švarplienė,
tel. (8 37) 407 548, mob. tel. (8 616) 77 558, faksas (8 37) 407 549, adresas internete:
http://www.infraplanas.lt, el. p. a.svarpliene@infraplanas.lt) ir VĮ Transporto ir kelių tyrimo
institutas (I. Kanto g. 25, p.d.2082, LT–44296 Kaunas, projekto vadovas Aivaras Vilkelis,
tel. (8 37) 226 638, mob. tel. (8 610) 34 001, faksas (8 37) 205 619, adresas internete:
http://www.tkti.lt, el. p. a.vilkelis@tkti.lt).
PAV dokumentus nagrinės ir išvadas teiks PAV subjektai: Kauno visuomenės
sveikatos centras; Kauno rajono savivaldybės administracija; Kauno miesto savivaldybės
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administracija; Kauno
apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys. Sprendimą dėl
planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims Kauno regiono aplinkos
apsaugos departamentas.
Vieša specialiojo plano ir PAV sprendinių ekspozicija nuo 2012 m. vasario 6 d.
iki 2012 m. kovo 6 d. vyks:
– Kauno miesto savivaldybėje, (I aukšte), Laisvės al. 96, Kaune;
– Kauno rajono savivaldybėje (II aukšte ir 226 kabinete), Savanorių pr. 371,
Kaune;
– Kauno miesto savivaldybės Dainavos seniūnijoje, V. Krėvės pr. 41A, Kaune;
– Kauno miesto savivaldybės Eigulių seniūnijoje, P. Plechavičiaus g. 9A, Kaune;
– Kauno miesto savivaldybės Šilainių seniūnijoje, Baltų pr. 53, Kaune;
– Kauno miesto savivaldybės Petrašiūnų seniūnijoje, R. Kalantos g. 57, Kaune;
– Kauno miesto savivaldybės Vilijampolės seniūnijoje , Lampėdžių g. 10, Kaune;
– Kauno rajono savivaldybės Domeikavos seniūnijoje, Saulės g. 1, Domeikavoje;
– Kauno rajono savivaldybės Karmėlavos seniūnijoje, Vilniaus g. 65a,
Karmėlavoje;
– Kauno rajono savivaldybės Užliedžių seniūnijoje, Ledos g. 2, Užliedžiuose.
Viešas susirinkimas vyks 2012 m. kovo 7 d. 14 val. VĮ Transporto ir kelių tyrimo
instituto salėje, esančioje I. Kanto g. 25, Kaune.
Taip pat susipažinti su parengto specialiojo plano sprendiniais nuo 2012 m vasario
6 d. iki 2012 m. kovo 6 d. galima pas specialiojo plano rengėją UAB „Kelprojektas“ (I.
Kanto 25, Kaune, 401 kabinete) ir pas planavimo organizatorių Lietuvos automobilių kelių
direkcija prie Susisiekimo ministerijos (Perspektyvinio planavimo skyriuje, Basanavičiaus g.
36/2, Vilniuje, 206 kabinete).
Pasiūlymus dėl parengto specialiojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo
susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui anksčiau nurodytais
adresais.
Apskųsti parengto specialiojo plano sprendinius ir viešo svarstymo procedūras galima
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (L. Sapiegos g. 12/ K.
Donelaičio g. 93, LT- 44251 Kaunas).
Susipažinti su parengta PAV ataskaita galima nuo 2012 m. vasario 22 d. iki kovo 6
d. pas PAV dokumentų rengėjus UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, Kaune) ir VĮ
Transporto ir kelių tyrimo institute (I. Kanto g. 25, Kaunas) bei adresais internete:
http://www.infraplanas.lt, http://www.tkti.lt.
Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti nuo 2012 m. vasario 22 d. iki kovo 22 d.
raštu arba el. paštu PAV dokumentų rengėjams ir planavimo organizatoriui aukščiau
nurodytais adresais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos PAV subjektams.
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