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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ 

TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO DARBŲ 

PROGRAMA  

 

I. PROGRAMOS RENGIMO TEISINIS PAGRINDIMAS  

1. Rengimo pagrindas 

1.1 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 

1.2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;  

1.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

1.4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo 

taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-636 „Dėl 

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

1.5. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimas Nr. TS-299 „Dėl Kauno 

rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo tvirtinimo“; 

1.6. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411 „Dėl Kauno rajono 

savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo  pakeitimo koregavimo patvirtinimo“; 

1.7. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-01-23 sprendimas Nr. TS-58 „Dėl Kauno 

rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo 

plano keitimo“. 

II. BENDROJI DALIS 

2. Plano rengimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos 

direktorius, Savanorių pr. 371, Kaunas, telefonas (8 37) 30 55 02, el. p: www.administartorius@krs.lt. 

3. Planavimo rūšis – specialusis teritorijų planavimas. 

4. Planavimo lygmuo – savivaldybės. 

5. Planuojama teritorija – Kauno rajono savivaldybės teritorija, plotas apie 149600 ha. 

6. Planavimo rengimo terminas – pagal Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo sutarties sąlygas, 

bet ne ilgiau kaip planavimo sąlygų galiojimo laikotarpis. 

III. PLANAVIMO UŽDAVINIAI 

7.   Planavimo uždaviniai: 

7.1. patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

teritorijas;  
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7.2. patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis; 

7.3. patikslinti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;  

7.4. nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijų 

teritorijos ribas; 

7.5. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui 

reikalingų teritorijų apsaugos zonas; 

7.6. esant poreikiui, numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams; 

7.7. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti 

reikalingus servitutus;  

7.8. nurodyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiąsias 

žemės naudojimo sąlygas ir parengti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijų planus su žemės 

sklypų ribomis, kurie patenka į šias teritorijas;  

7.9. išnagrinėti esamas ir numatyti naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros statinių vietas, jei joms būtina nustatyti sanitarinę apsaugos zoną, parengti sanitarinių 

apsaugos zonų teritorijų planus su žemės sklypų ribomis, kurie patenka į šias teritorijas; 

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

vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju 

vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas, išnagrinėti ir parengti geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo sprendinių alternatyvas; 

7.11. nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti 

sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius, parengti geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo ekonominį ir aplinkosauginį 

pagrindimą. 

IV. RENGIMO ETAPAI IR EIGA 

8. Planavimo procesą sudaro: 

8.1. Parengiamasis etapas: 

Planavimo tikslų ir uždavinių nustatymas, planavimo programos parengimas, paskelbimas, 

planavimo sąlygų gavimas, viešojo pirkimo vykdymas; 

8.2.Rengimo etapas: 

8.2.1. Esamos būklės įvertinimas: 

Atliekama planuojamoje teritorijoje esančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros būklės analizė, šios infrastruktūros objektų išdėstymo ir jų plėtros galimybių 

vertinimas, prognozės ir problemos, individualaus geriamojo vandens išgavimo ir (ar) individualaus 

nuotekų tvarkymo esamų objektų išdėstymas, paslaugų poreikio analizė ir įvertinimas. 

Konkretizuojama lauko gaisrinio vandentiekio, skirto pastatams gesinti, tinklų ir statinių esama būklė 
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(vandenvietės (gręžinio) pajėgumai). Išnagrinėjami savivaldybės bendrojo plano sprendiniai: naujų 

teritorijų plėtros, esamų teritorijų atnaujinimo galimybės; savivaldybės teritorijos gamtinė aplinka, 

esamos ir planuojamos susisiekimo komunikacijos. Parengiamas aiškinamasis raštas ir brėžinys. 

8.2.2. Bendrųjų sprendinių formavimas:  

8.2.2.1. Parengiama koncepcija, kuriai turi pritarti planavimo organizatorius;  

 8.2.2.2. Nepriklausomas profesinis koncepcijos vertinimas neatliekamas;  

 8.2.2.3. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atranka ir vertinimas (jei toks 

bus reikalingas) atlieka plano rengėjas vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai 

vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967 

„Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

nuostatomis; 

8.2.3. Sprendinių konkretizavimas: parengiami konkretūs sprendiniai su alternatyvomis 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai, parengiamas aiškinamasis 

raštas ir brėžiniai; 

8.3. Baigiamasis etapas: Parengto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių 

viešinimas, derinimas, tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje, 

tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka. 

 

_____________________________________ 




