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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KAZLŲ RŪDOS MIESTO PRIVAČIŲ NAMŲ
NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ TIESIMAS IR PRISIJUNGIMAS PRIE ESAMOS
CENTRALIZUOTOS INFRASTRUKTŪROS, III ETAPAS“ ĮGYVENDINIMUI
2022 m. lapkričio d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. D1-287 „Dėl Lietuvos
aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2021–2023 m. finansavimo krypčių
patvirtinimo“ Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti, kad uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ teiktų projekto „Kazlų
Rūdos miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prisijungimas prie esamos
centralizuotos infrastruktūros III etapas“ paraišką Aplinkos apsaugos investicijų fondo paramai gauti.
2. Pritarti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodytam projektui gavus paramą, uždaroji akcinė
bendrovė „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ atliktų užsakovo funkcijas ir įgyvendintų šio sprendimo 1
punkte nurodytą projektą.
3. Užtikrinti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodytam projektui gavus paramą, Kazlų Rūdos
savivaldybės biudžeto lėšomis būtų finansuojama iki 30 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.
4. Įgalioti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti dokumentus,
susijusius su Projekto įgyvendinimu.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta
tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240
Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,
44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KAZLŲ RŪDOS MIESTO PRIVAČIŲ NAMŲ NUOTEKŲ
SURINKIMO TINKLŲ TIESIMAS IR PRISIJUNGIMAS PRIE ESAMOS CENTRALIZUOTOS
INFRASTRUKTŪROS, III ETAPAS“ ĮGYVENDINIMUI
2022-11-16
Kazlų Rūda
Sprendimo projekto teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 12
d. įsakymas Nr. D1-287 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2021–
2023 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“.
Sprendimo projekto tikslas: Pritarti, UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklų“ teikiamam projektui „Kazlų
Rūdos miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prisijungimas prie esamos centralizuotos
infrastruktūros, III etapas“ ir skirti jo įgyvendinimui kofinansavimo dalį – iki 30 proc. savivaldybės biudžeto
lėšų.
Teigiami rezultatai priėmus siūlomą sprendimo projektą: Jei pagal pateiktą paraišką bus skirta
finansinė parama, planuojama prijungti 18 privačių būstų, nutiesiant nuotekų išvadus per vartotojui
priklausančius sklypus ir prijungiant juos prie centralizuotai nutiestų nuotekų surinkimo tinklų Kazlų Rūdos
mieste.
Gavus paramą ir įgyvendinus projektą, gyventojų ūkinėje veikloje susidarančios buitinės nuotekos
būtų surinktos (nepateks į gamtinę aplinką) ir būtų išvalytos iki nustatytų reikalavimų, tuo pačiu sumažėtų
dirvožemio ir gruntinio vandens tarša. Prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungtiems gyventojams būtų
užtikrintos nepertraukiamos kokybiškos nuotekų tvarkymo paslaugos, sumažėtų nemalonūs kvapai, nereikėtų
rūpintis nuotekų kaupimo rezervuarų eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo reikalavimų užtikrinimu.
Finansavimo šaltiniai: Preliminari projekto vertė – 59 080,00 Eur. Projektui įgyvendinti bus skiriama
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšos – 42 150,15 Eur, paramos intensyvumas – 71,34
proc. Savivaldybės biudžeto lėšų projektui įgyvendinti bus skiriama 28,66 proc. patvirtintų biudžeto lėšų –
16 929,85 Eur.
Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.
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