PARENGTAS VIETOVĖS LYGMENS MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS – KAUNAS
IR KAUNAS – ŠAKIAI JUNGTIES SPECIALUSIS PLANAS

Informuojame, kad parengtas vietovės lygmens magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas ir
Kaunas – Šakiai jungties specialusis planas (toliau – Specialusis planas).
Planuojama teritorija:
Kauno rajono savivaldybės teritorija, Karmėlavos ir Domeikavos seniūnijos.
Planavimo organizatorius:
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas.
Tel. (8 37) 305583, (8 37) 305571, faksas (8 37) 305501
El. paštas: info@krs.lt
Planavimo iniciatorius:
AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, LT- 03116 Vilnius, (adresas korespondencijai Gudelių g. 49, LT04224 Vilnius).
Tel. (8 5) 236 0303, (8 5) 232 7793, faksas (8 5) 236 0309, 8 (5) 236 0850
El. paštas: info@ambergrid.lt; a.nutautiene@ambergrid.lt
Specialiojo plano rengėjas:
UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tel.: (8 37) 323 209, faksas: (8 37) 337 257,
El. paštas: ardynas@ardynas.lt; z.labanauskiene@ardynas.lt; o.vaiciene@ardynas.lt
Pranešame, kad susipažinti su Specialiojo plano sprendiniais nuo 2015 m. kovo 27 d. iki 2015
m. balandžio 10 d. galima:
Planavimo organizatoriaus Kauno rajono savivaldybės patalpose – II-o aukšto skelbimų
lentoje bei Planavimo organizatoriaus interneto tinklalapyje www.krs.lt;
Planavimo iniciatoriaus AB „Amber Grid“ interneto tinklalapyje www.ambergrid.lt;
Su parengto Specialiojo plano dokumentacija (teritorijų planavimo dokumento byla) Specialiojo plano rengėjo UAB „Ardynas“ būstinėje Gedimino g. 47, Kaunas, taip pat, su
pagrindiniais Specialiojo plano sprendiniais - interneto tinklalapyje www.ardynas.lt .
Parengto Specialiojo plano viešas svarstymas (susirinkimas) vyks:
2015 m. balandžio 10 d. 13,00 val. Kauno rajono savivaldybės salėje, adresu Savanorių pr.
371, Kaunas.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo
organizatoriui ar planavimo iniciatoriui šiame pranešime nurodytais planavimo organizatoriaus ar
planavimo iniciatoriaus adresais, taip pat elektroniniu paštu, per visą Specialiojo plano rengimo
laikotarpį iki susipažinimui skirto laikotarpio pabaigos. Gauti pasiūlymai per 5 darbo dienas po
susipažinimo laikotarpio pabaigos bus išnagrinėti ir pasiūlymus teikusiems asmenims į juos
atsakyta raštu. Atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo
valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

