
     

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

DĖL KAUNO MIESTO MIKRORAJONŲ ŠILUMOS TIEKIMO SPECIALIOJO PLANO

ATNAUJINIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

       Nr.      

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

12 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų

planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl

Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“, Šilumos ūkio

specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio

specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11, 21, 22 punktais, Kauno miesto savivaldybės

tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-295 „Dėl Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo

specialiojo plano atnaujinimo“:

1. T v i r t i n u Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimo

planavimo darbų programą (pridedama). 

2. 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



PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

202_ m. ......................

įsakymu Nr. ................

KAUNO MIESTO MIKRORAJONŲ ŠILUMOS TIEKIMO SPECIALIOJO PLANO

ATNAUJINIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

I SKYRIUS

KAUNO MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO

PAGRINDAS

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.

5. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas.

6. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas.

7. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas.

8. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

9. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo

įstatymas.

10. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

11. Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programa, patvirtinta Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio

plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė šilumos ūkio plėtros

programa).

12. Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos

energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu

Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.
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13. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. T-295 „Dėl

Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimo“.

II SKYRIUS

ORGANIZATORIUS

14. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius (Laisvės al. 96, LT-44251

Kaunas, tel. + 370 37 42 43 79, faks. + 370 37 22 31 06, el. p. administracijos.direktorius@kaunas.lt).

III SKYRIUS

PLANUOJAMA TERITORIJA

15. 15688 ha – visa Kauno miesto savivaldybės teritorija.

16. Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialusis planas (toliau – Specialusis

planas) yra savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentas.

IV SKYRIUS

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

17. Atnaujinti Specialųjį planą, įgyvendinant Nacionalinėje energetikos

nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d.

nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“,

Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje, Nacionaliniame oro taršos mažinimo plane,

patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 371 „Dėl

Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo“, nustatytus tikslus, sprendinius ir priemones,

atsižvelgiant į Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos nuostatas, šilumos

gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos ir vėsumos gamybos kainų

tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus šilumos ūkiui bei aplinkosaugai svarbius veiksnius.

18. Suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ir vėsumos ūkio modernizavimo ir plėtros

kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos ir vėsumos tiekimą vartotojams

mažiausiomis sąnaudomis ir poveikiu aplinkai, prioritetą teikiant ekologiškų energijos išteklių

panaudojimui.

mailto:administracijos.direktorius@kaunas.lt
mailto:administracijos.direktorius@kaunas.lt
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19. Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar

jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir vėsuma mažiausiomis sąnaudomis ir poveikiu

aplinkai. 

20. Reglamentuoti aprūpinimo šiluma ir (ar) vėsuma būdus ir (arba) naudotinas kuro ir

energijos rūšis šilumos ir (ar) vėsumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose.

V SKYRIUS

PLANAVIMO PROGRAMA

21. Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

22. Parengiamajame etape planavimo organizatorius:

22.1. viešai paskelbia apie priimtą sprendimą dėl Specialiojo plano rengimo pradžios,

planavimo tikslų ir parengia planavimo darbų programą;

22.2. prieš pradedant rengti Specialųjį planą, parengia planavimo sąlygas,

vadovaudamasis Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų

planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

22.3. sudaro sutartį su Specialiojo plano rengėju ir jam pateikia sprendimą dėl plano

rengimo, planavimo darbų programą ir planavimo sąlygas.

23. Rengimo etapas:

23.1. esamos būklės įvertinimo stadija:

23.1.1. Kauno miesto šilumos ūkio esamos būklės analizė ir įvertinimas;

23.1.2. aplinkosaugos būklės analizė (foninio oro užterštumo analizė, Kauno miesto

savivaldybės teritorijoje esančių taršos šaltinių apibūdinimas ir specifika);

23.1.3. esamo šilumos ir vėsumos poreikio pastatams šildyti, vėsinti ir karštam vandeniui

ruošti analizė ir įvertinimas;

23.1.4. parengiamas brėžinys, kuriame pažymima esama šilumos ūkio inžinierinė

infrastruktūra, jos apsaugos zonos, esama susisiekimo komunikacijų inžinierinė infrastruktūra ir

jos apsaugos zonos, saugomos teritorijos ir jų apsaugos zonos, nekilnojamojo kultūros paveldo

teritorijos ir jų apsaugos zonos, privatūs ir valstybiniai miškai, gamtos kliūtys;

23.2. bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje nustatomi šilumos ūkio inžinierinės

infrastruktūros vystymo prioritetai, atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

procedūros.
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23.3. sprendinių konkretizavimo stadija:

23.3.1. parengiami konkretūs sprendiniai planuojamai šilumos ūkio inžinierinės

infrastruktūros plėtrai;

23.3.2. parengiamas aiškinamasis raštas ir brėžiniai;

23.3.3. atliekamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos suskirstymas į šilumos ir

vėsumos vartotojų teritorijas;

23.3.4. Specialiojo plano zonose nustatomi sprendiniai, pažymintys esamus ir (ar)

galimus šilumos ir vėsumos generavimo šaltinius, kuro bei energijos rūšis, centrinio šildymo

tinklus, dujų ir elektros tinklus, kitus energijos išteklius naudojančius įrenginius, skirtus šilumos,

vėsumos ir karšto vandens gamybai;

23.3.5 Specialusis planas rengiamas 3 egzemplioriais. Jį sudaro tekstinė dalis

(aiškinamasis raštas) ir grafinė dalis (brėžiniai);

23.3.6. grafinė dalis rengiama miesto kartografinių duomenų pagrindu, mastelis

M 1:10000.

24. Baigiamajame etape Specialusis planas:

24.1. viešinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir

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“, nustatyta tvarka;

24.2. derinamas Teritorijų planavimo komisijoje, sudarytoje pagal Lietuvos Respublikos

teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalies reikalavimus;

24.3. tikrinamas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje;

24.4. tvirtinamas ir registruojamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų

registre.

__________________________________
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