KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 25 D.
SPRENDIMO T2-181 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KRETINGOS
VANDENYS“ 2020–2022 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. birželio 30 d. Nr. T2-222
Kretinga
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir
atsižvelgdama į Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2021 m. birželio 18 d. direktoriaus
įsakymą Nr. A1-753 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ 2020-2022 metų veiklos plano pakeitimo
derinimo“ bei UAB „Kretingos vandenys“ 2021 m. birželio 15 d. raštą Nr. 2-406 „Dėl UAB
„Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano derinimo“, Kretingos rajono savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos
planą (toliau – Planas), patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d.
sprendimu Nr. T2-181 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų
veiklos plano tvirtinimo“:
1.1. pakeisti IX skyrių „Lėšų poreikis veiklos planams įgyvendinti“ ir jį išdėstyti taip:
„2020–2022 metais planuojamas lėšų panaudojimas – 3859,99 tūkst. eurų.
Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti – 2573,17 tūkst. eurų, iš jų:
•
LAAIF projektas „Gyventojų prijungimas prie nuotekų tinklų Kretingos m.“ (Kalvos
g., SB „Draugystė“, Kretingos m.) – 373,74 tūkst. eurų;
•
Projektas „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kretingos m. Nr. 05.3.2-VIPA-T-024“ –
1877,89 tūkst. eurų;
•
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra SB „Vienybė“, Kretinga m. – 114,00 tūkst. eurų.
Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) – 1286,82 tūkst. eurų, iš jų:
•
Kretingos miestas – Vilniaus gatvės vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija –
293,10 tūkst. eurų;
•
Kretingos miestas – paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ties Žemaitės al. 1 (ties
Kretingos ligonine) rekonstrukcija – 120,00 tūkst. eurų;
•
Kalniškių kaimo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija – 45,00 tūkst. eurų.“;
1.2. pakeisti X skyrių „Finansavimo šaltiniai“ ir jį išdėstyti taip:
„2020–2022 metų veiklos plane planuojama panaudoti 3859,99 tūkst. eurų nuosavų bei iš
kitų finansavimo šaltinių gautų lėšų.
2020–2022 metais planuojami tokie ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai:
•
ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos 899,48 tūkst. eurų;
•
valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos 693,00 tūkst. eurų;
•
paskola projektų įgyvendinimui 1053,92 tūkst. eurų;
•
bendrovės nuosavos lėšos 90,82 tūkst. eurų;
•
savivaldybės, kaip partnerio lėšos 15,00 tūkst. eurų;
•
Europos sąjungos fondų lėšos 1107,77 tūkst. eurų.“;
1.3. pakeisti priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta
tvarka, Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37,
Klaipėdoje) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g.
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9, Klaipėdoje) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam
asmeniui dienos.
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