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Kauno miesto savivaldvbes tarvbai

Kopija
Kauno miesto savivaldybes merui
p. Visvaldui Matijo5aidiui

REIKALAVIMAS
DEL LTETUVOS RESPUBLTKOS TRIUKSMO VALDYMO ISTATYMO NR. IX-2499
13 STRAIPSNIO I DALIES 4 PUNKTO IGYVENDINIMO
2017 m. rugsejo 6 d. Nr.8-13
Kaunas

Lietuvos Respublikos triukSmo valdymo istatymo Nr. IX-2499 l7 straipsnio
nurodyta, jog Lietuvos Respublikoje sudaromi strateginiai triukimo iemdlapiai:

I

dalyje

1) aglomeracijtq;

pagrindiniy keliy ruoitq;
3) pagrindiniry geleiinkelio keliry ruoZq;
4) stambiq oro uostt!.
Lietuvos Respublikos triuk5mo valdymo istatymo l3 straipsnio I dalies 4 punkte nusta$rta,
jog savivaldybiq tarybos tvirtina aglomeracijt4 .strateginius triuksmo Zemdlapius, aglomeracijose
esaniiry pagrindiniq keli4 ruo24, pagrindiniry geleZinkelio keliry ruo24 ir stambiry oro uosttl
strateginius triukimo Zemdlapius ir aglomeracijq triukimo prevencijos veiksmry planus.
Lietuvos Respublikos triuk5mo valdymo istatymo Nr. IX-2499 2, 5,7,8, 9, I l, 13, 14, 17,
78,24,26,27,29 straipsniq pakeitimo ir 19,20 straipsniq pripaZinimo netekusiais galios istatymo
Nr. XII-2341 (toliau - Pakeitimo istatymas) l7 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jogLietuvos Respublikos
triukimo valdymo istatymo 17 straipsnio I dalyje nurodyti strateginiai triukimo Zemdlapiai turi bfiti
sudaryti pagal 2016 met4 duomenis ir patvirtinti ne viliau kaip iki 2017 m. bid,elio 30 d.
Kauno miesto savivaldybes administracijos Sveikatos apsaugos skyrius 2017 m. rugpjUdio
l7 d. raStu Nr.67-2-659,,De| informacijos pateikimo" prane5€, kad Kauno miesto savivaldybes
administracija iki 2017 m. birZelio 30 d. atnaujino Kauno miesto strategini triuk5mo Zemelapi, o
Zemelapio atnaujinimo atatskaita yra pateikta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai.
Tadiau patikrinus Kauno miesto savivaldybes tarybos 2017 metais priimtus sprendimus nustatyta,
kad Kauno miesto savivaldybes taryba nira patvirtinzsi aglomeracijq strateginiq triuk5mo
Zemelapiq. AtsiZvelgiant i tai darytina i5vada, kad savivaldybes taryba per nustaty'tq termin4
2)

neigyvendino minetq istatymq nuostatq.

AtsiZvelgdama i tai, kas i5destyta, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZi0ros lstatymo Nr. VIII-730 5 straipsnio 2 dalies I punktu'

reikalauju:

neatideliojant lgyvendinti Lietuvos Respublikos triukSmo valdymo istatymo l3 straipsnio
I dalies 4 punkt4 bei, vadovaujantis Pakeitimo lstatymo l7 straipsnio 2 dalies nuostatomis, patvirtinti
aglomerac ij q strategin i us tri uk5mo Zemelap i us.
Sis reikalavimas turi bDti apsvarstytas artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje, Det
ne viliau kaip per vienq mdnes,l nuo reikalavimo gavimo dienos. Apie priimt4 sprendim4 Vyriausybes
atstovui Kauno apskrityje turibUtipraneSta per l0 dienq nuo sprendimo priemimo dienos.

Primenu, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZiiiros
subjektui pateikt4
lstatymo 4 straipsnio 9 dalimi, visais atvejais apie savivaldybes administravimo

teikimq ar reikalavim4 Vyriausybes atstovas prane5a merui (savivaldybes vadovui).

Meras

artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje privalo su Sia informacija supaZindinti savivaldybes
tarybos narius.
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