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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 

2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo 

ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalies 2, 5, 7 ir 9 punktais, 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 49 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Sprendimo 

investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl sprendimo investuoti 

valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į UAB 

„Giraitės vandenys“ 2019 m. lapkričio 8 d. prašymą Nr. S19-0668 „Prašymas dėl UAB 

„Giraitės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo“ ir Kauno rajono savivaldybės 

administracijos 2019 m. lapkričio mėn. Pasiūlymą dėl sprendimo investuoti Savivaldybės 

turtą priėmimo (toliau – pasiūlymas), Kauno rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Investuoti ir perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Giraitės vandenys“ (kodas 

159702357) (toliau – bendrovė) Kauno rajono savivaldybės papildomą piniginį įnašą – 

biudžeto lėšas 1 131 700,06 Eur (vienas milijonas vienas šimtas trisdešimt vienas tūkstantis 

septyni šimtai eurų 6 ct) ir papildomą nepiniginį įnašą – nekilnojamąjį turtą – paviršinių 

nuotekų ir nuotekų tinklus, kurių vertė, nustatyta turto vertintojo, yra 2 605 662,18 Eur (du 

milijonai šeši šimtai penki tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt du eurai 18 ct), iš viso 

3 737 362,24 Eur (trys milijonai septyni šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai 

šešiasdešimt du eurai 24 ct), geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių 

nuotekų tvarkymo funkcijoms vykdyti. 

2. Sutikti, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, uždarosios 

akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ akcijų valdytojas, priimtų sprendimą padidinti 

bendrovės įstatinį kapitalą papildomu piniginiu įnašu – 1 131 700,06 Eur (vienas milijonas 

vienas šimtas trisdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai eurų 6 ct) ir papildomu nepiniginiu 

įnašu – 2 605 662,18 Eur (du milijonai šeši šimtai penki tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt 

du eurai 18 ct), iš viso 3 737 362,24 Eur (trys milijonai septyni šimtai trisdešimt septyni 

tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt du eurai 24 ct) ir išleisti 12 887 456 (dvylika milijonų 
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aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt šešias) 

paprastąsias vardines 0,29 Eur nominalios vertės akcijas. Akcijų emisijos kaina lygi jų 

nominaliai vertei. Visos išleistos naujos akcijos atitenka Kauno rajono savivaldybei. 

3. Įgalioti Savivaldybės administracijos ir bendrovės direktorius atlikti veiksmus ir 

pasirašyti dokumentus, reikalingus šiame sprendime numatytam bendrovės įstatiniam 

kapitalui padidinti, išleidžiant akcijas. 

Šis sprendimas 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.  

 

 

Savivaldybės meras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


