
     

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ

TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO

ORGANIZAVIMO

       Nr.      

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2

dalimi, 21 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 30 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 2 punktu, Geriamojo vandens tiekimo

ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“,

7, 12 ir 13 punktais, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. 342

„Dėl Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros

specialiojo plano keitimo“:

1. O r g a n i z u o j u Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos

2011 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr. T-634 „Dėl Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“, keitimą.

2. T v i r t i n u Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programą (pridedama).

3. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti

skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,

Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas)

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta

tvarka.

Administracijos direktorius Vilius Šiliauskas

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. 

įsakymu Nr.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

I SKYRIUS

ĮVADAS

1. Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros

plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programa (toliau – Programa) nustato Kauno

miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano,

patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr. T-634 „Dėl

Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo

plano patvirtinimo“ (toliau – Specialusis planas), keitimo tikslus, uždavinius, procedūras,

Specialiojo plano dokumentų sudėtį.

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo

30 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

įstatymu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu

Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų

rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 12 ir 13 punktais, Paviršinių nuotekų tvarkymo

reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu

Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, Kauno miesto

savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m.

balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano

patvirtinimo“ ir pakoreguotu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu

Nr. T-196 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“

(toliau – Bendrasis planas), kitais aktualiais teisės aktais.

3. Specialiojo plano keitimo tikslai:

3.1. nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos

teritorijas; 

3.2. nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros

teritorijas ir plėtros kryptis; 

3.3. nurodyti infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą ir eiliškumą) ir

finansavimą siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį



2

vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju

vandeniu ir individualiai tvarkyti nuotekas.

II SKYRIUS

BENDROJI INFORMACIJA

4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre šiuo metu yra

įregistruota ši informacija apie Specialųjį planą:

4.1. teritorijų planavimo dokumento Nr. T00017366;

4.2. teritorijų planavimo dokumentų porūšis – vandentvarkos schemos ir planai

(projektai);

4.3. įregistravimo data – 2011 m. lapkričio 24 d.;

4.4. teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Kauno miesto savivaldybės vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.

5. Teritorijų planavimo dokumento rūšis – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

6. Planavimo lygmuo – savivaldybės lygmens specialusis planas.

7. Planuojamoji teritorija – Kauno miesto savivaldybės teritorija (plotas – apie 15688

ha).

8. Planavimo objektas – Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esama ir planuojama

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir jos dalys.

9. Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius,

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, el. paštas administracijos.direktorius@kaunas.lt.

10. Specialiojo plano keitimo rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“,

Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas info@kaunoplanas.lt.

11. Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d.

sprendimas Nr. T-342 „Dėl Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus įsakymas organizuoti Specialiojo plano keitimą.

III SKYRIUS

SPECIALIOJO PLANO KEITIMO UŽDAVINIAI

12. Specialiojo plano keitimo uždaviniai:

12.1. numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;

12.2. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos

vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nustatant ir kitas planuojamų teritorijų naudojimo,

tvarkymo, apsaugos priemones;

12.3. nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros

kryptis, apimančias sodininkų bendrijų teritorijas, užtikrinančias asmenų aprūpinimą geriamuoju

mailto:administracijos.direktorius@kaunas.lt
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vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, darnią tinklų plėtrą, numatyti rezervuojamas teritorijas

šiai plėtrai;

12.4. nustatyti urbanizuotas teritorijas, kuriose šiuo metu nėra geriamojo vandens

tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros (asmenys vandenį išgauna ir nuotekas tvarko

individualiais įrenginiais) ir kuriose yra galimybė prijungti potencialius abonentus prie vandentiekio

ir (ar) nuotekų tinklų (įrengiamo tinklo ilgis – iki 15 metrų vienam abonentui);

12.5. nurodyti konkrečias teritorijas, kuriose yra poreikis paimti žemę visuomenės

poreikiams inžineriniams tinklams įrengti;

12.6. suprojektuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai

funkcionuoti reikalingus servitutus;

12.7. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

12.8. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių

vietas;

12.9. nurodyti konkrečias teritorijas, kuriose yra poreikis miško žemę paversti kitomis

naudmenomis inžineriniams tinklams įrengti, nurodyti šių veiksmų etapus;

12.10. nustatyti preliminarias prioritetinės plėtros teritorijas, kuriose siūloma geriamojo

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą vystyti Kauno miesto savivaldybės lėšomis

tokiu būdu, kad šį sprendinį (visą ar iš dalies) būtų galima integruoti į Bendrąjį planą;

12.11. parengti paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinius, apimančius paviršinių

nuotekų surinkimą, transportavimą, valymą, apskaitą, išleidimą, valymo metu susidarančio dumblo

(šlamo) pirminį tvarkymą ir kitas nuostatas;

12.12. išnagrinėti ir įvertinti pateiktus visuomenės pasiūlymus dėl Specialiojo plano

keitimo, pateikiant motyvuotas išvadas dėl kiekvieno pasiūlymo;

12.13. padaryti kitus Specialiojo plano pakeitimus, jei rengiant Specialiojo plano

keitimą išaiškėtų tokių pakeitimų poreikis.

IV SKYRIUS

SPECIALIOJO PLANO KEITIMO RENGIMAS, SUDĖTIS IR TURINYS

13. Specialiojo plano keitimo metu atliekami šie veiksmai:

13.1. atnaujinamos viešojo vandens tiekimo teritorijos, brėžiniuose pažymimi geriamojo

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistemos elementai ir individualus vandens

išgavimas ir (ar) individualus nuotekų šalinimas, nustatomos aglomeracijos teritorijų ribos;

13.2. parengiamas brėžinys, kuriame pažymėtos preliminarios geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekų prioritetinės plėtros teritorijos;

13.3. parengiamas paviršinio vandens nuotekų infrastruktūros plėtros brėžinys, kuriame

pagal poreikį perkeliami aktualūs ir (ar) pakoreguoti studijos „Kauno miesto paviršinių nuotekų

plėtra“, kurią Kauno miesto savivaldybės užsakymu 2007 m. parengė UAB „Projektų gama“

(toliau – Studija), sprendiniai, konkretizuojami rekonstravimo, atnaujinimo, modernizavimo
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sprendiniai, išplečiama esama paviršinio vandens nuotekų surinkimo bei valymo infrastruktūra,

numatant jos įrengimo prioritetines kryptis ir priemones;

13.4. patikslinamas ir papildomas Specialiojo plano aiškinamasis raštas pagal šiuo metu

galiojančius teisės aktus ir atsižvelgiant į Programos 12 punkte nurodytus Specialiojo plano

rengimo uždavinius ir Studijos sprendinius. 

14. Keičiant Specialųjį planą, turi būti vadovaujamasi teritorijų planavimo sąlygomis.

Dėl planavimo sąlygų Specialiajam planui keisti išdavimo ketinama kreiptis į šias institucijas:

14.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją;

14.2. Kauno miesto savivaldybės administraciją;

14.3. Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

14.4. Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos;

14.5. uždarąją akcinę bendrovę „Kauno vandenys“;

14.6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų

ministerijos;

14.7. Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos.

14.8. Kauno marių regioninio parko direkciją;

14.9. Aplinkos apsaugos agentūrą;

14.10. viešąją įstaigą Transporto kompetencijų agentūrą;

14.11. Lietuvos kariuomenę;

14.12. Lietuvos geologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos;

14.13. Valstybinę miškų tarnybą;

14.14. valstybės įmonę Vidaus vandens kelių direkciją;

14.15. akcinę bendrovę „Lietuvos geležinkeliai“;

14.16. Kauno rajono savivaldybės administraciją;

14.17. Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją;

14.18. Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos;

14.19. Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos;

14.20. Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių inžinerinių tinklų savininkus ir

(ar) valdytojus.

15. Keičiant Specialųjį planą, atliekami papildomi tyrimai, įvertinantys planuojamą

teritoriją ir jos prieigas, jei jie nebuvo atlikti ar yra nepakankami. 

16. Keičiant Specialųjį planą, teritorijos vystymo koncepcija nerengiama,

nepriklausomas profesinis vertinimas neatliekamas.

17. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) procedūros atliekamos

teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Keičiamo Specialiojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka,

nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų

planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu

Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl

teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.
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19. Pakeisto Specialiojo plano dokumentų sudėtis:

19.1. aiškinamasis raštas (tekstinė dalis, kurioje aiškinami keičiamieji sprendiniai);

19.2. pakeistos Specialiojo plano tekstinė ir aprašomoji dalys;

19.3. grafinė Specialiojo plano dalis (parengti, pakeisti ar pakoreguoti brėžiniai, kurie

rengiami ant naujausio georeferencinių duomenų rinkinio GDR10LT ir skaitmeninio

ortofotografinio žemėlapio masteliu M 1:20 000 – M 1:50 000);

19.4. planavimo procedūrų ir derinimo dokumentai, įforminti Lietuvos Respublikos

teritorijų planavimo įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka:

19.4.1. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas keisti Specialųjį planą;

19.4.2. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas organizuoti

Specialiojo plano keitimą;

19.4.3. Specialiojo plano keitimo planavimo darbų programa;

19.4.4. planavimo sąlygos;

19.4.5. visuomenės dalyvavimo ataskaita;

19.4.6. SPAV ataskaita;

19.4.7. Teritorijų planavimo komisijos posėdžio protokolas;

19.4.8. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos

ministerijos patikrinimo aktas;

19.5. kiti dokumentai.

20. Specialiojo plano keitimo planavimo procedūrų metu vykstančiuose atliktų darbų

pristatymuose, pasitarimuose, sprendinių aptarimuose su visuomene ir (ar) suinteresuotomis

institucijomis, rengiant atsakymus į pasiūlymus dėl planavimo sprendinių turi dalyvauti Specialiojo

plano keitimo rengėjas.

V SKYRIUS

DOKUMENTŲ, SUSIJUSIŲ SU SPECIALIOJO PLANO KEITIMU, PERDAVIMAS

21. Specialiojo plano keitimo rengėjas, atlikęs Specialiojo plano keitimo procedūras,

perduoda planavimo organizatoriui pakeistą Specialųjį planą ir teritorijų planavimo valstybinę

priežiūrą atliekančios institucijos išduotą patikrinimo aktą su teigiama išvada. Pakeistas Specialusis

planas perduodamas pagal planavimo organizatoriaus sutartyje su Specialiojo plano keitimo rengėju

nustatytas sąlygas, papildant Taisyklėse nustatytais reikalavimais dėl Specialiojo plano rengimo

dokumentų apimties. Turi būti pateikti 3 (trys) parengto ir suderinto pakeisto Specialiojo plano

dokumentų popieriniai egzemplioriai ir 2 (du) egzemplioriai, įrašyti į skaitmeninę laikmeną (*.jpg,

*.gif, *.pdf, *.dwg, *.shp, *.gdb formatu ir pasirašyti elektroniniu parašu). Papildomai pateikiama 1

(viena) skaitmeninė laikmena su svarbiausių tekstinės ir aprašomosios dalies patikslinimų santrauka

ir pakeisto Specialiojo plano sprendiniais, parengtais „PowerPoint“ programa.

22. Pakeisto Specialiojo plano erdvinių duomenų bazė perduodama skaitmenine

(skenuotų brėžinių elektroninės versijos brėžiniai turi būti su derinančių institucijų ir valstybinę

teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos spaudais) ir analogine formomis. Skaitmeninė
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dalis turi būti parengta pagal Integruotos geoinformacinės sistemos geoduomenų specifikaciją,

patvirtintą Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro ir Valstybinės

geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m.

balandžio 25 d. įsakymu Nr. 46/32 „Dėl Integruotos geoinformacinės sistemos geoduomenų

specifikacijos patvirtinimo“.

23. Suderinus Specialiojo plano keitimo rengėjo ir Kauno miesto savivaldybės GIS

programinę įrangą, planavimo organizatoriui perduodamos pakeisto Specialiojo plano erdvinių

duomenų bazės. Vektoriniai pakeisto Specialiojo plano erdviniai duomenys taip pat gali būti

perduodami *.shp formatu.

24. Parengti visų brėžinių projektai perduodami *.mxd ar analogišku formatu. Taip pat

brėžiniai su derinimo vizomis turi būti nuskenuoti ir orientuoti geografinėje erdvėje bei pateikti

*.sid, *.tif, *.jpg ar kitais formatais, palaikančiais rastrų geografinio orientavimo duomenis.

Pateikiamas duomenų formatas privalo būti visiškai suderintas su ESRI ArcView (9.2) programa ir

koordinačių sistema LKS-94.

25. pakeisto Specialiojo plano erdviniai duomenys GIS parengiami ir pateikiami,

vadovaujantis Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, patvirtinta Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų

planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“.

26. Pakeisto Specialiojo plano erdvinių duomenų bazės priedų informacija pateikiama

*.dbf formatu.

27. Specialiojo plano keitimo terminai ir mokėjimo už suteiktą paslaugą tvarka nustatyti

planavimo organizatoriaus sutartimi su Specialiojo plano keitimo rengėju.

___________________________
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