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INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO DARBŲ
PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2021 m. vasario
Kelmė

d. Nr.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
ir 14 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 4 dalies
5 punktu, 6 dalies 2 dalimi, 21 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalies 2 punktu, 30 straipsnio 2 dalimi,
34 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, 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 ir 12 punktais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-418 ,,Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo
prioritetine kriterijų ir Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos
aprašo patvirtinimo” ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu
Nr. T –33 „Dėl Kelmės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“:
1. O r g a n i z u o j u Kelmės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros specialiojo plano, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d.
sprendimu Nr. T – 207 ,,Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai Kelmės
rajone specialiojo plano patvirtinimo“, keitimo rengimą, kurio tikslai – nustatyti aglomeracijas ir
patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas; nustatyti geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros
plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą; nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo
infrastruktūros teritorijas; nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis,
nurodyti šios plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą.
2. T v i r t i n u Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo darbų programą (pridedama).
3. Į p a r e i g o j u Kelmės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir
urbanistikos skyrių užtikrinti šio įsakymo viešinimą Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio
2 dalyje ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų
planavimo nuostatuose, patvirtintuose 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.
4. P a v e d u Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus
vyriausiajam specialistui Kęstučiui Kneižiui įsakymo vykdymo kontrolę.
Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam
teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Stasys Jokubauskas

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO
DARBŲ PROGRAMA

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas.
1.1. Teritorijų planavimo rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės
infrastruktūros vystymo planas.
1.2. Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmuo.
2. Planuojama teritorija: Kelmės rajono savivaldybė teritorija (plotas apie 1705 km²).
3. Planavimo organizavimo pagrindas: Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario
18 d. sprendimas Nr. T-33 „Dėl Kelmės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.
4. Planavimo organizatorius: Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius.
5. Planavimo rengėjas: parenkamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka. Specialiojo plano keitimo procedūrų metu vykstančiuose atliktų darbų
pristatymuose, pasitarimuose, sprendinių aptarimuose su visuomene ir (ar) suinteresuotomis
institucijomis, rengiant atsakymus į pasiūlymus dėl planavimo sprendinių privalo dalyvauti
Specialiojo plano keitimo rengėjas.
6. Planavimo uždaviniai:
6.1. nustatyti aglomeracijas, kurias sudaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti
tarša geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarkymo plane;
6.2. įvertinti aglomeracijoje centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų įrengimo kainą ir, jeigu
centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų įrengimo kaina pagrįstai didelė, tai geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane išskirti teritorijas, kuriose turi būti
numatytas kitas galimas nuotekų tvarkymo būdas, leidžiantis užtikrinti nuotekų išvalymą iki taršos
leidimuose arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nuostatų, tai aglomeracijos
teritorijai keliamų reikalavimų;
6.3. aglomeracijų teritorijose nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros prioritetines kryptis, priemones ir galimybes;
6.4. patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
6.5. patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis,
nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, nustatyti
jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
6.6. numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
6.7. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti
reikalingus servitutus;
6.8. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir parengti specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų teritorijų planus su žemės sklypų ribomis, kurie patenka į šias teritorijas;
6.9. perkelti Kelmės rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo
plano duomenis, jei reikia tikslinti;
6.10. numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių 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;
6.11. nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti
sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius, parengti geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo ekonominį ir
aplinkosauginį pagrindimą;
6.12. įvertinti esamų paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir nuvedimo būklę;
6.13. identifikuoti problemiškas esamų tinklų vietas, numatyti esamos sistemos rekonstrukcijos
poreikius, parinkti ekonomiškai ir techniškai efektyvius pertvarkos sprendinius ir priemones;

6.14. įvertinti esamų paviršinių nuotekų tinklų charakteristikas (pajėgumus), galimą
urbanizuotų teritorijų infrastruktūros plėtrą. Tam tikslui rezervuoti teritorijas (paimant visuomenės
poreikiams), nustatant planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones, atitinkančius
teisės aktų reikalavimus, užtikrinti darnią tinklų plėtrą teikiant prioritetus Kelmės miestui,
gyvenvietėms patenkančioms į Saugomų teritorijų ribas ar jų prieigas;
6.15. įvertinti Kelmės miesto, rajono gyvenvietėse esančias pramonės, gamybos, paslaugų,
prekybos įmonių, valstybinių ir visuomeninių organizacijų veiklos pobūdį, teritorijų dangas ir turimų
pastatų plotus;
6.16. numatyti techninių reikalavimų neatitinkančių paviršinių nuotekų tinklų ruožų, išleistuvių
rekonstrukciją, pasiūlyti sprendimo būdus ir priemones;
6.17. numatyti paviršinių nuotekų tinklų komunikacinių koridorių vietas, pasijungimo šulinius,
suplanuoti reikiamus diametrus, nuotekų valymo ir išleidimo būdus;
6.18. įvertinti ir apskaičiuoti investicijas, reikalingas paviršinių nuotekų valymui, naujų tinklų
eksploatacijai ir plėtrai;
6.19. numatyti susikaupusio sniego tvarkymo teritorijas;
6.20. keičiant planą, atsižvelgti į Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų
srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), ir į
Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m.
gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos
įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), nuostatas.
7. Specialiojo plano keitimo etapai
7.1. Parengiamasis etapas – planavimo tikslų ir uždavinių nustatymas, planavimo programos
parengimas, paskelbimas, planavimo sąlygų gavimas, viešojo pirkimo vykdymas;
7.2. Rengimo etapas – esamos būklės įvertinimas, bendrųjų sprendinių formavimas.
7.3. Baigiamasis etapas – parengto specialiojo teritorijų planavimo dokumento viešinimas,
derinimas, tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje,
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvados gavimas, tvirtinimas ir registravimas Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.
8. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atranka ir vertinimas (jei toks bus
reikalingas):
8.1. 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.
9. Koncepcijos rengimas – specialiojo plano koncepcija nerengiama.
10. Planavimo rengimo terminas – 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe
pratęsti sutartį du kartus po vieną mėnesį. Atsiskaitymo tvarka nustatoma paslaugų teikimo sutartyje.
11. Planavimo sąlygos – pagal parengtas ir išduotas planavimo sąlygas.
12. Bendrieji reikalavimai teritorijų planavimo dokumentui ir jo rengimui:
12.1. Planą sudaro aiškinamasis raštas (tekstinė dalis), brėžiniai (grafinė dalis) ir planavimo
procedūrų dokumentai.
12.2. Plano brėžiniai rengiami 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje, patvirtintoje
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 „Dėl Lietuvos geodezinių
koordinačių sistemos įvedimo“.
12.3. Specialiojo plano keitimo sprendiniai rengiami ant naujausio georeferencinio pagrindo
kadastro erdvinių duomenų rinkinio (GRPK, M 1:10 000) ir skaitmeninio ortofotografinio žemėlapio.
Specialiojo plano pagrindinį brėžinį parengti M 1:10 000 (plano rengėjas mastelį parenka pagal
situaciją, kad tinkamai būtų įvykdyti planavimo tikslai ir uždaviniai).
12.4. Pakeisto teritorijų planavimo dokumento sprendiniai turi neprieštarauti Lietuvos
Respublikos įstatymams, reglamentuojantiems teritorijų planavimą.
12.5. Specialiojo plano keitimo rengėjas, atlikęs Specialiojo plano keitimo procedūras,
perduoda planavimo organizatoriui pakeistą Specialųjį planą su teritorijų planavimo valstybinę

priežiūrą atliekančios institucijos teigiamu patikrinimo aktu. Pakeistas Specialusis planas
perduodamas pagal planavimo organizatoriaus sutartyje su Specialiojo plano keitimo rengėju
nustatytas sąlygas. Turi būti pateikti 3 (trys) parengto ir suderinto pakeisto Specialiojo plano
dokumentų popieriniai egzemplioriai ir 3 (trys) egzemplioriai, įrašyti į skaitmeninę laikmeną (*.jpg,
*.pdf, *.dwg, *.shp, *.gdb formatu ir pasirašyti elektroniniu parašu). 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.
12.6. Planavimo darbų programa dokumento rengimo metu gali būti pakeista ir (ar)papildyta.
12.7. Specialiojo plano rengėjas atsako už specialiojo plano kokybę, jo klaidų, papildymų ir
taisymų pasekmes, t. y. prisiima atsakomybę savo lėšomis ištaisyti trūkumus (atsiradusius dėl rengėjo
kaltės).
12.8. Specialiojo plano rengėjas atsako už specialiojo plano rengimo metu atsiradusias
nenumatytas išlaidas. Savo lėšomis rūpinasi grafinė medžiaga ir duomenimis, reikalingais įvykdyti
paslaugų viešojo pirkimo - pardavimo sutartį.
13. Specialiojo plano pakeitimo viešumo procedūrų užtikrinimas
13.1. Planavimo viešinimą užtikrina planavimo organizatorius (padedant plano rengėjui),
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, 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“ ir kitų teisės aktų nuostatomis.
13.2. Visuomenės dalyvavimo ataskaitą parengia ir projekto viešinimą užtikrinančias
procedūras (skelbimai, atsakymai į pasiūlymus ir skundų nagrinėjimas) atlieka plano rengėjas kartu
su planavimo organizatoriumi.
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