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2022 m. gegužės      d. Nr. ĮS- 

Kaunas 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 
29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių 
įteisinimo laikinojo įstatymo 3 straipsnio 1 punktu, Požeminio vandens gręžinių projektavimo, 
įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Požeminio vandens gręžinių projektavimo, 
įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 5 punktu, Kauno rajono 
savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. TS-256 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo 
patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais: 

1.  T v i r t i n u: 
1.1. prašymo pritarti vandens gavybos gręžinio projektavimui ir įrengimui formą (pridedama); 
1.2. paraiškos dėl pritarimo naudoti gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį formą 

(pridedama). 
2. P a v e d u Savivaldybės vyriausiajam inžinieriui rengti: 
2.1. išvadas dėl gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžinio projektavimo Kauno 

rajono savivaldybėje; 
2.2. pagrįstą nuomonę dėl pritarimo ar nepritarimo naudoti gėlo požeminio vandens gavybos 

gręžinį Kauno rajono savivaldybėje.  
3. N u r o d a u  UAB „Giraitės vandenys“ ir UAB „Kauno vandenys“ teikti papildomą 

informaciją, reikalingą išvadoms dėl požeminių vandens gavybos gręžinių įrengimo ir nuomonei dėl 
gėlo požeminio vandens gavybos gręžinio naudojimo Kauno rajone parengti. 

4. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
2022 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. ĮS-138 „Dėl gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžinio 
išvadų“. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos 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 arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos. 
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