INFORMACIJA APIE PARENGTĄ MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS–KAUNAS (II GIJA)
ATKARPŲ REKONSTRAVIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE
SPECIALŲJĮ PLANĄ
Planuojama teritorija – Kauno rajono savivaldybės Neveronių, Karmėlavos ir Domeikavos seniūnijų teritorijos.
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas,
internetinės svetainės adresas www.krs.lt.
Planavimo iniciatorius – AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, internetinės svetainės adresas
www.ambergrid.lt. Informaciją apie projektą teikia teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus vyresnioji inžinierė
Vilma Ladygienė, tel. +370 667 59417, el. p. v.ladygiene@ambergrid.lt;
Plano rengėjas – UAB „Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, internetinės svetainės adresas www.ardynas.lt.
Informaciją apie projektą teikia teritorijų planavimo vadovė Olga Vaičienė, tel. +370 611 228898,
el. p.
o.vaiciene@ardynas.lt.
Planavimo pagrindas:
 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 7 d. sprendimas Nr. TS-193 „Dėl magistralinio dujotiekio VilniusKaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano rengimo pradžios
ir planavimo tikslų nustatymo“.
 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. ĮS-1958 patvirtinta
„Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje
specialiojo plano planavimo darbų programa“.
Specialiojo planavimo tikslai:
 Parengti teritorijų planavimo sprendinius magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbų projektui įgyvendinti;
 Nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbams
(įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelėms, elektros tinklo prijungimui, privažiavimo kelių ar kt.
susijusios magistralinio dujotiekio infrastruktūros objektams) Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalyje atlikti,
sąlygojant racionalų žemės ir miško naudojimą objekto rekonstravimo ir / ar eksploatacijos metu;
 Numatyti (pakeisti, nustatyti naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas,
suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus, planuojamos Kauno rajono savivaldybės dalies teritorijos naudojimo,
tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.
Su parengtais Specialiojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2022-02-28 iki 2022-03-14 (imtinai 10 (dešimt)
darbo dienų):
 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje adresu: www.tpdris.lt (TPD Nr. S-VT-52-21-415);
 Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, nuorodoje: https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir
kontaktai/administracijos-direktorius/urbanistikos-skyrius/teritorijų-planavimo-dokumentų-skelbimai/;
 Planavimo iniciatoriaus internetinėje svetainėje, nuorodoje: https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai.
Specialiojo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2022-03-07 iki 2022-03-14 Kauno r. savivaldybėje
(savivaldybės skelbimų lentoje Ia.), savivaldybės darbo laiku, Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas.
Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir esant rekomendacijoms riboti viešus susirinkimus siekiant išvengti COVID-19
viruso plitimo, teritorijų planavimo dokumento viešas svarstymas bus vykdomas nuotoliniu būdu, naudojantis
elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.
Prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos naudojimosi instrukcija pateikta Plano rengėjo internetinėje
svetainėje, adresu: https://ardynas.lt/viesa_informacija/16km-kaunas/
Plano sprendinių viešas svarstymas vyks 2022 m. kovo 15 d. 16 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.
Nuoroda tiesioginiam prisijungimui prie viešo svarstymo https://tinyurl.com/ymxfz7jv
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti specialiojo plano iniciatoriui AB ,,Amber Grid“ raštu,
elektroniniu paštu adresu info@ambergrid.lt arba TPDRIS, adresu www.tpdris.lt (TPD Nr.S-VT-52-21-415) per visą
teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Pasiūlymus teikusiems asmenims
planavimo organizatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Po
viešo svarstymo pateikti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami.

