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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL JUOZO OLEKO ĮMONĖS ,,LIEPSNELĖ“ 2019–2021 METŲ GERIAMOJO
VANDENS TIEKIMO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2021 m.
d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-01-08 įsakymu Nr. D1-11 patvirtintų Geriamojo
vandens ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių 12 punktu ir atsižvelgdama į Kazlų
Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-09 įsakymą Nr. AT-207 „Dėl Juozo Oleko
įmonės ,,Liepsnelė“ 2019–2021 metų veiklos plano derinimo“, Juozo Oleko įmonės ,,Liepsnelė“
2021-02-11 raštą ,,Dėl Juozo Oleko įmonės “Liepsnelė“ veiklos plano tvirtinimo“ ir 2021-03-31 raštą
,,Paaiškinimas dėl veiklos plano 2019–2021 metams derinimo“ Kazlų Rūdos savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Juozo Oleko įmonės ,,Liepsnelė“ 2019–2021 metų veiklos planą (pridedama).
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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PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2021 m.
d. sprendimu
Nr. TS
SUDERINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. balandžio 9 d. įsakymu
Nr. AT-207
JUOZO OLEKO ĮMONĖS „LIEPSNELĖ“ 2019–2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
I. IĮ „LIEPSNELĖ“ VYKDOMA VEIKLA
Juozo Oleko Įmonė „Liepsnelė“ (toliau – Įmonė), įregistruota 1992 m. rugsėjo 7 d. vykdo
geriamojo vandens tiekimo veiklą gyventojams Jankų kaimo, kuris yra Kazlų Rūdos savivaldybėje,
teritorijoje. Pagal Valstybinės kainų ir energetikos komisijos išduotą licenciją (Nr. L7-GVT-02)
geriamuoju vandeniu įmonė aprūpina 105 namų valdas ir 5 įmones/įstaigas. Įmonė nevykdo nuotekų
tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos, nes gyvenvietėje nėra šių sričių infrastruktūros.
II. ĮMONĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS
Įmonei nuosavybės teise priklauso: 2 arteziniai gręžiniai, vandens gerinimo įrenginys,
siurblinės pastatas su vandens bokštu, 6 400 metrų vamzdynų.
III. ĮMONĖS VEIKIOS KRYPTYS
Įmonė siekia: užtikrinti geriamojo vandens tiekimą vartotojams Jankų kaimo teritorijoje,
gerinti vartotojams tiekiamo vandens kokybę, mažinti gamtos išteklių naudojimą.
IV. ĮMONEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOS GERIAMOJO VANDENS
TIEKIMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS
Geriamąjį vandenį įmonė išgauna iš giluminių artezinių gręžinių. Siekdama užtikrinti jo
kokybę vartotojams, vandenį filtruoja vandens gerinimo įrenginio pagalba. Išvalytas vanduo
patiekiamas į plastikines vandentiekio trasas, iš kur pasiekia kiekvieną vartotoją. Iškilus vandens
tiekimo sutrikimui vartotojams, įmonė atlieka remonto darbus.
V. RACIONALUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS
Siekiant sumažinti gamtos išteklių naudojimą įmonė stengiasi operatyviai reaguoti į iškilusias
avarijas, sklandžiai jas pašalinti.
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VI. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO
PRIEMONĖS
Geriamojo vandens tiekimo paslaugų kokybės gerinimui Įmonė naudoja vandens gerinimo
stotį, siekiant išlaikyti higienos normų reikalavimus, kas ketvirtį atliekami laboratoriniai vandens
tyrimai, taip pat kiekvienais metais atliekamas profilaktinis vandens gerinimo stoties valymas.
Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą vandens tiekimą vartotojams Įmonė eksploatuoja 2 artezinius
gręžinius.
VII. PER 2019 –2021 METŲ LAIKOTARPI PLANUOJAMI ATLIKTI DARBAI
2021 metais planuojama pakeisti 40 atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, kurių metrologinė
patikra baigiasi 2021 metais.
VIII. LĖŠŲ POREIKIS PLANAMS ĮGYVENDINTI
Visus darbus Įmonė atliks savo lėšomis. Preliminariais skaičiavimais tam gali reikėti apie 800
eurų.
IX. FINANSAVIMO ŠALTINIAI
Įmonės patiekiamo geriamojo vandens kaštai dengiami Įmonės lėšomis. Visi remontų,
renovacijų darbai atliekami iš Įmonės sukauptų lėšų. Įmonė nėra numačiusi finansavimo iš
savivaldybės ar valstybės biudžeto.
Įmonės vadovas

Juozas Rimgaudas Olekas
_________________
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL JUOZO OLEKO ĮMONĖS ,,LIEPSNELĖ“ 2019–2021 METŲ GERIAMOJO
VANDENS TIEKIMO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2021-04-08
Kazlų Rūda
Sprendimo projekto teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6
straipsnio 30 punktas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-01-08 įsakymu Nr. D1-11
patvirtintų Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių 12 punktas.
Sprendimo projekto rengimo priežastis: Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekėjų ir
nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 ,,Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų
tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikia paruošti 2019–2021 metų geriamojo
vandens tiekimo veiklos ir plėtros planą, jį suderinti savivaldybės direktoriaus įsakymu ir patvirtinti
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai.
Teikiamo sprendimo projekto tikslas: Juozo Oleko įmonė ,,Liepsnelė“ 2019–2021 metų
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros plano tvirtinimas.
Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.
Sprendimo projektas nevertintinas antikorupciniu požiūriu.

Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjas
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