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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 14
punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 34 straipsnio 2
dalimi, Inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų
ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 20 punktu, Kaišiadorių rajono
savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. V17-164 „Dėl vietovės lygmens specialiojo
inžinerinės

infrastruktūros

(magistralinio

dujotiekio

Vilnius–Kaunas

(II

gijos)

atkarpos

rekonstravimo) Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių sen. vystymo plano rengimo pradžios ir tikslų
nustatymo“:
1. T v i r t i n u magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gijos) atkarpų rekonstravimo
Kaišiadorių rajono savivaldybės dalyje specialiojo plano planavimo darbų programą (pridedama).
2. N u r o d a u Statybos infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui užtikrinti šio įsakymo
viešinimą.
3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos
Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT 44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos
administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo
paskelbimo dienos.
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PATVIRTINTA:
Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. liepos d. įsakymu Nr.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
SPECIALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija)
atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialusis planas (vietovės
lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planas).
2. Planuojamos teritorijos plotas: Kaišiadorių rajono savivaldybės Pravieniškių seniūnijos
teritorijos dalis.
3. Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
4. Planavimo iniciatorius: AB „Amber Grid“.
5. Planavimo rengėjas: AB „Amber Grid“ Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme ir Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka pasirinktas Specialiojo plano rengėjas.
6. Planavimo pagrindas:
6.1. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas.
6.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.
6.3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.
6.4. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimas Nr. V17E-164
,,Dėl vietovės lygmens specialiojo

inžinerinės infrastruktūros (magistralinio

dujotiekio

Vilnius–Kaunas (II gijos) atkarpos rekonstravimo) Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių sen. vystymo
plano rengimo pradžios ir tikslų nustatymo“.
6.5. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas.
7. Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1. parengti teritorijų planavimo sprendinius magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbų
projektui įgyvendinti;
2. nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas magistralinio dujotiekio atkarpų
rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelėms, elektros
tinklo prijungimui, privažiavimo kelių ar kt. susijusios magistralinio dujotiekio infrastruktūros
objektams) Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje atlikti, sąlygojant racionalų žemės ir
miško naudojimą objekto rekonstravimo ir / ar eksploatacijos metu;
3. numatyti (pakeisti, nustatyti naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti) specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus, planuojamos Kaišiadorių rajono
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savivaldybės dalies teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje
sąlygas ir kitus reikalavimus.
8. Tyrimai: atliekami įvertinantys planuojamą teritoriją ir jos prieigas, jei jie nebuvo atlikti ar yra
nepakankami.
9. Galimybių studijos: nerengiamos.
10. SPAV reikalingumas: atlikti atranką dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).
11. Specialiojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
12. Specialiojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
13. Koncepcijos sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nenumatomas.
14. Viešumo užtikrinimas: Specialiojo plano viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose
nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
15. Planavimo terminai: per 5 metus nuo teritorijų planavimo sąlygų išdavimo datos.
16. Derinimo procedūra: Specialųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis
ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti
Specialiojo plano rengėjui. Specialiojo plano sprendinius sudaro tekstinė dalis – aiškinamasis raštas
ir grafinė dalis – brėžiniai, kurie rengiami masteliu M 1:500 – M 1:10000.
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