
UAB „PLUNGĖS VANDENYS“ VALDYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

 

 

2022-02-01 Nr. 2 

Plungė 

 

 

Posėdis įvyko 2022-02-01 (14.20-15.00). 

Posėdį vedė valdybos pirmininkas Vaidotas Balynas. 

Dalyvavo: nuotoliniu būdu- valdybos pirmininkas Vaidotas Balynas, valdybos nariai Laura 

Garbenčiūtė- Bakienė, Šarūnas Prieskienis,  Arvydas Liutika, Renata Šlekonienė, direktorius Alvydas 

Jasevičius. 

Dalyvauja 5 valdybos nariai iš 5, kvorumas yra. 

                   

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0001 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste“ 

papildomų veiklų vykdymo. 

 

 Posėdį pradėjo valdybos pirmininkas. Supažindinta su darbotvarke. Prieštaraujančių nėra. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0001 „Paviršinių nuotekų sistemų 

tvarkymas Plungės mieste“ papildomų veiklų vykdymo. 

Teisinis pagrindas-  UAB „Plungės vandenys“ įstatai 41.6 p. Valdybos sprendimų priėmimas. 

Klausimo tipas- sprendimo priėmimas. 

Ryšys su ankstesniais sprendimais- nėra. 

Ryšys su strategija- 3 tikslas. Aplinkos taršos mažinimas. 

Priedai- Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos informacija (esama situacija, AM finansavimo 

skyrimas)- 4 lapai, pdf formatu. 

Valdyba susipažino su pateikta informacija, diskutavo ir vertino gauto finansavimo reikšmingumą, 

projekto tęstinumo galimybę bei  jo svarbą visuomenei (mažėjantis gatvių užtvindymas lietaus metu 

ir aplinkos taršos mažinimas). Bendrovės vadovas informavo, kad gauto papildomo finansavimo 

lėšomis būtų įrengta paviršinių nuotekų valykla, paklota apie 800 m. naujų ir rekonstruota apie 260 

m paviršinių nuotekų surinkimo tinklų. Diskusijų metu aktualizuotas projekto įvykdymo terminas- 

darbų užbaigimas ir tinkamas finansavimo panaudojimas. Valdyba diskusijų metu sutarė, kad 

bendrovė neturi finansinių galimybių prisidėti prie šio projekto kofinansavimo, kadangi bendrovės 

2021 m. lauktą veiklos rezultatą neigiamai įtakojo paskutiniais mėnesiais daugiau nei 3 kartus 

išaugusios elektros energijos kainos. Dėl šios priežasties, siekiant įvykdyti šį projektą būtina kreiptis 

į akcininką dėl reikiamo kofinansavimo skyrimo. 

BALSAVIMAS. 4 (keturi) balsai „už“, 0 (nulis) balsų „prieš“. Valdybos nariai balsavo ,,UŽ“ 

siūlomo sprendimo priėmimą. Valdybos narys A. Liutika nuo šio klausimo svarstymo nusišalino. 

NUTARTA. - Pritarti didesnės apimties projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0001 „Paviršinių 

nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste“ įgyvendinimui jeigu akcininkas skirs reikiamą 

finansavimą. 

                       -  Kreiptis į akcininką dėl reikiamo finansavimo skyrimo. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                 Vaidotas Balynas 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                       Renata Šlekonienė 
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