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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ,,KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS
TINKLAI“ LAIKINAI NUKRYPTI NUO VIEŠAI TIEKIAMO GERIAMOJO VANDENS
KOKYBĖS RODIKLIŲ
2021 m. balandžio d. Nr. ATKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu,
atsižvelgdama į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės departamento 2021-04-14
raštą Nr. 41S-(41.5)-538 „Dėl leidimo laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens
kokybės rodiklių suderinimo“ ir į UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2021-04-06 raštą Nr. SD-873
„Dėl leidimo laikinai nukrypti nuo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių“:
1. L e i d ž i u UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ laikinai nukrypti nuo teisės aktų
reikalaujamų viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių vandenvietėse pagal Geriamojo
vandens kokybės gerinimo priemonių išlygos taikymo planą (priedas).
2. Į p a r e i g o j u UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ apie leidimą laikinai nukrypti nuo
viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių vandenvietėse, nurodytose šio įsakymo priede,
iš anksto informuoti geriamojo vandens vartotojus.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas
pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al.
36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A.
Mickevičiaus g. 8A,LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
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GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONIŲ IŠLYGOS TAIKYMO
PLANAS
Vandenvietė

Leidžiamas
ribas viršijantys
rodikliai

Nustatyta Ribinė
vertė
vertė

Numatomos
priemonės
neatitikimams
šalinti

Kazlų Rūdos

Chloridai

558 mg/l

250 mg/l

Bebruliškės

Manganas

130 µg/l

50 µg/l

Antanavo

Manganas
Chloridai
Savitasis
elektros laidis
Amonis
Chloridai
Natris

120 µg/l
715 mg/l
2580 µg/l

50 µg/l
250 mg/l
2500 µg/l

Atvirkštinio
osmoso įrenginio
statyba
Atvirkštinio
osmoso įrenginio
statyba
Atvirkštinio
osmoso įrenginio
statyba

0,64 mg/l
680 mg/l
383 mg/l

0,5 mg/l
250 mg/l
200 mg/l

Savitasis
elektros laidis

2680 µg/l

2500 µg/l

Ąžuolų
Būdos

Atvirkštinio
osmoso įrenginio
statyba

__________________

Leidimo
laikinai
nukrypti
taikymo
terminas
2023-12-20

2022-12-30

2022-12-30

2023-09-01
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