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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO
VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020 m. gegužės 29 d. Nr. B-TS-412
Vilkaviškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, savivaldybės
valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. B-TS-302 „Dėl
biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, savivaldybės
valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. Nr. B-TS-186 sprendimu patvirtinto
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 277 punktu, atsižvelgdama į uždarosios
akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2020-04-23 raštą Nr. SD-116 „Dėl 2019 m. veiklos
ataskaitos pateikimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitai
(pridedama).
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų
apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Algirdas Neiberka

PRITARTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
2020 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. B-TS-412
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO VANDENYS“ 2019 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
1. Vadovo žodis
UAB „Vilkaviškio vandenys“ kolektyvas niekada neužmiršta savo misijos užtikrinti patikimas
ir kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams, patiriant
mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai, užtikrinant saugią aplinką ateities kartoms
ir visą savo veiklą grindžia šiomis svarbiausiomis vertybėmis:
- patirtis – tai nuolatinis siekis turėti patikimo, profesionalaus partnerio ir paslaugų teikėjo
reputaciją;
- glaudus bendradarbiavimas kolektyve, įgyvendinant bendrovės tikslus;
- draugiškumas bei pagalba mažiau žinantiems ir mažiau patyrusiems;
- saugumas – tai pasirengimas nenumatytoms ir ekstremalioms situacijoms;
- atidumas ir darbuotojų saugos bei sveikatos reikalavimų laikymasis;
- nuolatinis švaresnės aplinkos visuomenei kūrimas;
- kokybė – tai kokybiško geriamojo vandens tiekimo vartotojams užtikrinimas; įstatymų ir
aplinkosauginių reikalavimų laikymasis;
- nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, siekiant naudoti pažangiausias technologijas;
- greitis – tai neatidėliotina pagalba ir greitas reagavimas į avarijas bei gedimus;
- greitų ir optimalių sprendimų radimas klientams;
- nevilkinamas dokumentų tvarkymas ir sprendimų priėmimas.
Ataskaitiniu laikotarpiu daug dėmesio buvo skiriama vandens netekties (ypatingai kaimų
vandentiekio tinkluose) bei infiltracijos nuotekų tinkluose mažinimui, eliminuojant nelegalius
paviršinių nuotekų tinklų pajungimus, tiekiamo vandens kokybės gerinimui, skolų prevencijai ir
išieškojimui, efektyviam abonentinės tarnybos darbui, vandens ir nuotekų apskaitai bei jos
kontrolei, efektyviam turto valdymui, naujų vartotojų prisijungimui prie naujai paklotų vandentiekio
ir nuotekų tinklų, darbo našumo didinimui, stabiliai bendrovės finansinei būklei palaikyti.
1.1. Apie bendrovę
UAB „Vilkaviškio vandenys“ yra Vilkaviškio rajono savivaldybės kontroliuojama įmonė,
turinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją 2015-07-17 Nr. L7GVTNT-47, išduotą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. B-TS-237 paskirta viešuoju geriamojo
vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, taip pat
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. B-TS-1040 paskirta
paviršinių nuotekų tvarkytoja Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.
Bendrovės veiklą teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri Valstybinė energetikos reguliavimo
taryba, o Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos
įstatymas bendrovę, kaip viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją priskiria prie
nacionaliniam saugumui svarbių įmonių.
1.2. Bendrovės veikla ataskaitiniu laikotarpiu
2019 m. UAB „Vilkaviškio vandenys“ eksploatavo Vilkaviškio, Kybartų, Virbalio miestų ir
67 Vilkaviškio rajono savivaldybės kaimų vandentvarkos ūkio infrastruktūras, susidedančias iš 56
vandenviečių, kuriose yra 68 gręžiniai su 68 sumontuotais vandens siurbliais, 10 vandens gerinimo

įrenginių, 1 vandens pakėlimo stoties ir 311,2 km vandentiekio tinklų bei 361 hidranto. Nuotekų
tvarkymo paslaugas teikė 19 gyvenamųjų vietovių. Bendrovė eksploatavo 11 nuotekų valyklų, 71
nuotekų perpumpavimo stotį su 122 jose instaliuotais nuotekų siurbliais ir 192,8 km nuotekų tinklų.
Bendrovė turi LGT (Lietuvos geologijos tarnybos) 2017-09-27 leidimą Nr. PV-17-46 naudoti
žemės gelmių išteklius 29 turto patikėjimo teise eksploatuojamose kaimų vandenvietėse. Taip pat
yra pateikusi LGT likusių 25 panaudos sutarčių pagrindu eksploatuojamų kaimų vandenviečių
ataskaitas ekspertiniam išteklių ir SAZ nustatymo vertinimui, aprobavimui ir leidimo gavimui.
Ataskaitiniais metais išgauta 1 043,4 tūkst. m3 vandens (-0,7 %, lyginant 2019 m. su 2018
m.). Patiekta abonentams ir vartotojams 1 022,8 tūkst. m3 vandens, realizuota iš viso 793,3 tūkst.
m3 geriamojo vandens. VGĮ (vandens gerinimo įrenginiai) paruošta 314,7 tūkst. m3 geriamojo
vandens (+13 %, lyginant 2019 m. su 2018 m.). Geriamojo vandens, atitinkančio HN reikalavimus,
iš viso klientams patiekė 819 tūkst. m3 (+4,5 %, lyginant 2019 m. su 2018 m.), tai sudaro 78 % viso
tiekiamo kiekio. 2019 m. bendrovė savo lėšomis paklojo 427 m naujų vandentiekio tinklų.
Rekonstruota 1 471 m vandentiekio tinklų. Lauko vandentiekio tinkluose likviduotos 353 avarijos (6,4 %, lyginant 2019 m. su 2018 m). 1 km vandentiekio tinklo per metus tenka 1,13 avarijos. 2019
m. bendrovė už gamtos išteklius valstybei sumokėjo 51 565 Eur, tai 998 Eur daugiau nei 2018 m.
Surinkta ir išvalyta 1 060,7 tūkst. m3 buitinių nuotekų. Apmokėta už 589,8 tūkst. m3 nuotekų.
Buitinių nuotekų tinkluose pašalinta 407 gedimų (+13%, lyginant 2019 m. su 2018 m.). 1 km
nuotekų tinklo tenka 2,11 avarijos. 2019 m. bendrovė už su valytu vandeniu į gamtinę aplinką
išleistus teršalus valstybei sumokėjo 6 408 Eur mokesčių.
UAB „Vilkaviškio vandenys“ pavesta eksploatuoti apie 6 729 m Vilkaviškio m., apie 5 094 m
Kybartų m. ir apie 1 000 m Virbalio mst. paviršinių nuotekų tinklų. 2019 m. bendrovei išduotas
taršos leidimas prižiūrėti išleistuvą, esantį Vilkaviškio m. Iš viso eksploatuojami 29 išleistuvai ir 1
NS. Paviršinės nuotekos Vilkaviškio m. surenkamos nuo daugiau kaip 158 ha, Kybartų m. – nuo
daugiau kaip 96 ha ir Virbalyje – nuo daugiau kaip 4,5 ha ploto. Bendrovė planuoja surinkti 250,1
tūkst. m3/m paviršinių nuotekų. Prognozuojama, kad tai galėtų sudaryti apie 50 tūkst. Eur/m
pajamų.
Bendrovė eksploatuoja ir prižiūri 15 616 vandens apskaitos prietaisų, iš kurių 6 878 įrengti
vartotojų butuose, 708 – įmonėse, 7 769 – individualiuose namuose ir 261 – daugiabučių namų
įvaduose. 140 vartotojų atsiskaito pagal bendrovės paskaičiuotą ir patvirtintą vidutinį gyventojų per
mėnesį suvartotą vandens kiekį. Ataskaitiniais metais pakeista 2 293, naujai sumontuoti – 388
apskaitos prietaisai.
Visose eksploatuojamose vandenvietėse buvo vykdoma programinė priežiūra pagal iš anksto
su Vilkaviškio VMVT suderintą planą. Trumpalaikiai vandens kokybės pokyčiai fiksuoti tik po
įvairių remonto darbų lauko ir vidaus vandentiekio tinkluose, bet visais atvejais viršijamas tik
geležies kiekio normatyvas. Cheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai atliekami bendrovės atestuotoje
geriamojo vandens laboratorijoje. Iš viso nuolatinės priežiūros ėminių paimta 432, periodinės
priežiūros – 64, atlikta apie 3 210 skirtingų analičių tyrimų. Į kitas laboratorijas pateikti 65 mėginiai
toksinėms medžiagoms tirti, analičių – 931. Išvalytas nuotekas, kurios išleidžiamos į atvirus
vandens telkinius, kontroliuoja bendrovės žinybinė nuotekų laboratorija. Pagrindinis laboratorijos
darbas yra vidinė kontrolė, o tiksliau, yra nuolat kontroliuojamas valyklų atskirų įrengimų darbas. Iš
viso bendrovės reikmėms nuolatinės priežiūros ėminių paimta 606, atlikta 4 081 skirtingas analičių
tyrimas. Laboratorija taip pat atlieka geriamojo vandens ir nuotekų tyrimus fiziniams ir ūkio
subjektams.
1.3. Palyginamieji finansinės ir pagrindinės veiklos duomenys
Rodikliai

2017 m.

Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys (Eur)
Pardavimo pajamos
1 440 634
Pardavimo savikaina
839 312

2018 m.

2019 m.

Pokytis,
%

1 454 634
878 213

1 479 580
926 127

2,7
10,3

Bendrasis pelnas
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Kitos veiklos rezultatai
Grynasis pelnas (nuostolis)
Balanso duomenys (Eur)
Turto iš viso
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos
Gautinos sumos
Pirkėjų skolos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Įstatinis kapitalas
Nuosavas kapitalas
Nepaskirstytas pelnas
Mokėtinos sumos ir kt. įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Skolos tiekėjams
Įsipareigojimai kredito įstaigoms
Veiklos duomenys
Išgauta vandens, tūkst. m3
Paruošta VGĮ vandens, tūkst. m3
Patiekta HN atitinkančio vandens, tūkst.
m3
Realizuota geriamojo vandens, tūkst.
m3
Vandens netektys, tūkst. m3
Surinkta nuotekų, tūkst. m3
Sutvarkyta nuotekų, tūkst. m3
Neapskaitytos nuotekos, tūkst. m3
Vandens tiekimo tinklų gedimų
skaičius, vnt.
Nuotekų tvarkymo tinklų gedimų
skaičius, vnt.
Vandens tiekimo vartotojų skaičius,
vnt.
Nuotekų tvarkymo vartotojų skaičius,
vnt.

600 701
175 633
397 579
917
21 869

576 421
174 150
399 343
-101
-1 433

571 453
175 764
406 843
752
-15 871

-4,9
0,1
2,3
-18,0
-172,6

16 428 166
16 135 805
290 745
22 690
196 724
173 178
71 331
2 427 701
1 685 277
-800 873
720 173
110 696
609 477
154 210
400 443

25 245 529
24 952 972
291 002
30 164
218 854
193 291
41 984
3 207 058
2 457 961
-807 548
592 181
64 820
527 361
104 068
354 567

24 784 509
24 376 954
406 066
23 393
184 488
174 624
198 185
3 207 058
2 433 475
-832 034
605 594
18 944
586 650
91 646
308 691

50,9
51,1
39,7
3,1
-6,2
0,8
177,8
32,1
44,4
3,9
-15,9
-82,9
-3,7
-40,6
-22,9

1 016,9
257,5

1 050,8
278,3

1 043,4
314,7

2,6
22,2

705,7

783,4

819,0

758,5
258,4
1 675,0
566,0
1 109,0

793,6
257,2
1 162,4
586,5
575,9

793,3
250,1
1 060,7
589,8
470,9

-3,2
-36,7
4,2
-57,5

284

377

353

24,3

350

360

407

16,3

11 191

11 454

11 983

7,1

8 573

8 790

9 340

8,9

16,1
4,6

2. Išsikelti ataskaitinio laikotarpio veiklos tikslai ir uždaviniai
UAB „Vilkaviškio vandenys“ pagrindiniai tikslai yra:
- aprūpinti vartotojus ir abonentus geros kokybės geriamuoju vandeniu;
- sumažinti aplinkos taršą tvarkant buitines nuotekas, jungiant naujus vartotojus prie
centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų;
- nuolat plėsti bendrovės veiklą, tiesiant naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus, prijungiant
naujus vartotojus;

- gerinti darbo kokybę, suteikti tinkamas sąlygas našiam darbui;
- siekti stabilios finansinės bendrovės būklės bei įgyvendinti akcininkų turtinius interesus.
2019 m. bendrovė buvo išsikėlusi 6 strateginius tikslus ir 14 uždavinių pastariesiems pasiekti:
1 tikslas „Užtikrinti kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas“.
Uždaviniai: vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą;
užtikrinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, atitinkančią LR teisės aktais nustatytus
reikalavimus; atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.
2 tikslas „Užtikrinti tinkamas paviršinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas“.
Uždaviniai: vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą.
3 tikslas „Didinti eksploatuojamo vandentvarkos ūkio efektyvumą“.
Uždaviniai: įdiegti bei taikyti pažangias valdymo technologijas ir priemones; sumažinti
vandens netektis vandentiekio tinkluose; sumažinti infiltraciją nuotekų tinkluose; sumažinti elektros
energijos sunaudojimą.
4 tikslas „Užtikrinti teisės aktų laikymąsi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo kainodaros srityje“.
Uždaviniai: įdiegtos reguliavimo apskaitos sistemos tobulinimas; bazinių kainų nustatymas.
5 tikslas „Stiprinti darbuotojų motyvaciją“.
Uždaviniai: tobulinti darbuotojų motyvavimo sistemą.
6 tikslas „Formuoti objektyvią nuomonę apie bendrovę“.
Uždaviniai: nuolat informuoti vartotojus; sužinoti visuomenės nuomonę apie bendrovę.
2.1. Informacija apie veiklos tikslų įgyvendinimą
Įgyvendinant 1 tikslą buvo pabaigtas ES finansuojamas projektas, kurio įgyvendinimo metu
paklota 2,1 km vandentiekio ir 11,34 km nuotekų tinklų D. Šelvių, Kisiniškių, Klausučių ir Gižų k.
Sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio – 86, prie nuotekų tinklų – 607 gyventojams.
Pastatyti nauji NVĮ Gižų k. Pagerinta tiekiamo vandens kokybė 151 Kisiniškių k. gyventojui.
Atlikta 0,99 km nuotekų kolektoriaus rekonstrukcija. Įsigytas naujas asenizacinis automobilis.
Papildomai bendrovė naujai paklojo 0,427 km vandentiekio ir 0,298 km nuotekų tinklų bei
rekonstravo 1,471 km vandentiekio tinklų su šulinių uždaromosios armatūros atnaujinimu. Užbalių,
Degučių ir Matlaukio k. pastačius VGĮ vandens kokybė pagerinta 384 gyventojams. Atlikti pirkimai
ir pasirašytos rangos sutartys nuotekų tinklų plėtros Kybartų ir Virbalio m. bei vandentiekio tinklų
rekonstrukcijos Kybartų m. darbams įsigyti, taip pat vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacijos
bei teisinės registracijos paslaugoms įsigyti. Įsigytas mini ekskavatorius su jam transportuoti skirta
priekaba. Betarpiškai dalyvauta Vilkaviškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo procese.
Vykdant 2 tikslą, 2019 m. bendrovei buvo išduotas taršos leidimas. Sutikrinti Vilkaviškio ir
Kybartų paviršinių nuotekų išleistuvai ir tinklai, įvertinta jų būklė. Eksploatacijos darbai buvo
atliekami pagal poreikį: remontuojami trapai, plaunami šuliniai ir trasos. Buvo nustatyti 36
pažeidimai dėl nelegalaus paviršinių nuotekų pajungimo į buitinių nuotekų tinklus. Perjungtos kelių
daugiabučių namų paviršinio vandens surinkimo sistemos.
Užtikrindama 3 tikslą, bendrovė įsigijo 4 vandens, 3 nuotekų siurblius ir 2 dažnio keitiklius.
Vandens netekčių mažinimui naujai sumontuota uždaromoji armatūra 19 šulinių, buvo montuojami
papildomi zoniniai apskaitos prietaisai ant atskirų vandentiekio tinklo atšakų. Fosforo ir azoto
šalinimui pagerinti Kybartų NVĮ buvo papildomai sumontuotos anaerobinės ir anoksinės talpos
bioreaktoriuje. Kybartuose Žemaitės g. buvo visiškai automatizuotas NS valdymas, įdiegta SCADA
sistema, naujai sumontuota atitekančių nuotekų valdymo sklendė. Elektros energijos suvartojimo
mažinimui buvo sumontuota ekonomiška vamzdynų apšiltinimo įranga 8 gręžiniuose. Buvo
nustatyti 36 pasijungimo pažeidimo atvejai.
Plėtojant 4 tikslą, buvo parengtas 2019 m. bendrovės reguliuojamos veiklos aprašas ir pagal
apskaitos reguliavimo sistemos aprašą pritaikyta esama programinė įranga. Bendrovė suskaičiavo
naujas bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo

kainas ir pateikė VERT derinimui. Suderintos kainos taryboje nebuvo patvirtintos, todėl bendrovė
įpareigota naujai perskaičiuoti, pateikti derinimui ir tvirtinimui naujas bazines paslaugų kainas.
Atsižvelgiant į 5 tikslą buvo patvirtinta ir pradėta taikyti nauja budėjimo namuose tvarka ir
apmokėjimas. Cechų darbininkams 6% buvo padidintas darbo užmokestis. 35 darbuotojai buvo
paskiepyti nuo erkinio encefalito. Metų eigoje 4 techninio personalo darbuotojai dalyvavo 7
seminaruose, 17 darbuotojų dalyvavo higienos įgūdžių, 5 – darbininko, vykdančio grunto kasimo ir
kitų darbų iškasose bei pylimuose, 4 – darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose
statiniuose ir 1 – darbo šuliniuose vadovo mokymuose.
6 tikslu atlikta internetinė vartotojų apklausa apie teikiamų paslaugų kokybę. Vartotojams
aktuali ir kito informacinio pobūdžio informacija buvo reguliariai skelbiama „Santakos“ laikraštyje,
bendrovės ir Savivaldybės interneto svetainėse.
2.2. Pagrindiniai veiksniai, įtakoję veiklos rezultatus
Nuostolingai bendrovės veiklai įtakos turėjo padidėjusios elektros ir kuro kainos, kurios
sąnaudas padidino 17,44 tūkst. Eur. Taip pat sąnaudas papildomai 15,47 tūkst. Eur padidino naujos
darbo vietos sukūrimas paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti, nors pajamos už šią veiklą
2019 m. dar nebuvo gaunamos. Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo ir dėl darbininkų
darbo užmokesčio padidinimo 6% bei dėl atostoginių kaupinių papildomo 18,35 tūkst. Eur
priskaičiavimo pagal naują tvarką.
2018 m. pradėjus taikyti naujas paslaugų kainas, bendrovė negavo apie 80 tūkst. Eur/m.
pajamų.
Atkreiptinas dėmesys, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (įskaitant paviršines
nuotekas) tvarkymo paslaugų srityje taikomas sąnaudų susigrąžinimo principas reiškia, kad
paslaugų kainos turi padengti būtinąsias sąnaudas, reikalingas šioms paslaugoms teikti, ilgalaikiam
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimui, renovacijai ir
plėtrai užtikrinti, abonentams ir vartotojams priimtinoms sąlygoms naudotis geriamuoju vandeniu ir
gauti tinkamos kokybės nuotekų tvarkymo paslaugas sudaryti, taip pat aplinkos taršai mažinti ir
vandens ištekliams racionaliai naudoti.
Taip pat būtina akcentuoti, kad bendrovės iki šiol eksploatuojami 222 km vandentiekio (71%)
ir 65,6 km nuotekų tinklų (34%) yra neinventorizuoti, teisiškai neįteisinti, nusidėvėjimo sąnaudos
neskaičiuojamos, todėl jų eksploatavimo sąnaudos nėra įtrauktos į paslaugų kainą, kas didina
bendrovės pagrindinės veiklos nuostolius.
Taip pat dėl VMVT įpareigojimo bendrovei užtikrinti alternatyvų aprūpinimą geriamuoju
vandeniu Duonelaičių k. gyventojus, papildomai sąnaudos padidėjo 2,11 tūkst. Eur/m.
Paskaičiuota, kad 2019 m. vidutiniškai gyventojas suvartojo 1,97 m3/mėn. vandens (-1,99%).
Sumažėjimas sudaro 12,079 tūkst. m3/m. arba atitinkamai apie 10 tūkst. Eur negautų pajamų.
Trijų metų laikotarpiu įsiskolinimo koeficiento reikšmė beveik nepakito ir išlieka bloga. Mūsų
atveju, labai didelę įsipareigojimų dalį sudaro dotacijos ir subsidijos, kurios blogina šio rodiklio
reikšmę. Nuosavas kapitalas, mūsų atveju, sudaro tik 10 % viso turto. Numatytas įstatinio kapitalo
didinimas turtu, šiuo metu eksploatuojamu turto patikėjimo teise, padidins nuosavą kapitalą ir
sumažins dotacijų sumą, todėl įsiskolinimo koeficiento reikšmė pagerės.
Elektros energijos kiekio, tenkančio 1 m³ parduotų nuotekų, rodiklio reikšmės sumažinti 3%
nepavyko, kadangi pradėjome naujai eksploatuoti 8 NS (nuotekų siurblinės) ir NVĮ (nuotekų
valymo įrenginiai), o parduotų nuotekų kiekis padidėjo sąlyginai nedaug.
Rodiklio sumažinti vandens netektis 3% pasiekti nepavyko dėl per didelio siektino rodiklio
nusistatymo. Tenka pažymėti, kad didžiausi laiko resursai naudojami ne remonto darbams, bet
gedimų paieškai ir priežasties vandens nuostolių atsiradimo nustatymui.

2.3. Nusistatyti ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų vertinimo kriterijai
UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYS“
2019 m. strateginių veiklos tikslų ir uždavinių rodiklių pasiekimo vertinimas

Eil. Nr.
Rodiklio pavadinimas
1.
Įsiskolinimo koeficientas
2.
Grynasis pelningumas
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Geriamojo vandens kokybės užtikrinimas

Aplinkos ekologijos gerinimas

Elektros energijos (kWh) kiekio mažinimas
tenkantis 1 m³ parduoto vandens
Elektros energijos (kWh) kiekio mažinimas
tenkantis 1 m³ parduotų nuotekų
Avarijų skaičiaus vandentiekio tinkluose
mažinimas
Vandens netekčių mažinimas tinkluose
Infiltracijos nuotekų tinkluose mažinimas
Naujų vartotojų prijungimas
Vartotojų (abonentų) apklausa (visuomenės
nuomonė apie bendrovės atliekamas
paslaugas)
Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos
kėlimo kursuose / mokymuose, skaičius

Siektinas rodiklis
Sumažinti iki 0,7
Padidinti iki 1 %
Rekonstruoti ne mažiau kaip 1 km
vandentiekio tinklų.
Pastatyti ne mažiau kaip 3 VGĮ.

Rezultatas
0,902
-1 %
Rekonstruota (praveriant) 1,471 km vandentiekio tinklų.
Pastatyti 3 VGĮ (Užbalių, Degučių, Matlaukio k.)

Pastatyti Gižų NVĮ. Modernizuoti Kybartų NVĮ papildomai
Suremontuoti arba pastatyti naujus 1
sumontavus anaerobines ir anoksines kameras bioreaktoriuje
nuotekų valymo įrenginius.
taip pagerinant fosforo ir azoto šalinimą. Rekonstruota
Rekonstruoti arba naujai pakloti 1
automatizuojant valdymą Žemaitės g. NS. Rekonstruota 0,99
km nuotekų tinklų.
km nuotekų tinklų. Naujai paklota 11,638 km nuotekų tinklų.
Sumažėjo 0,05 kW/ m³ (5,2 %), nuo 0,96 kW/ m³ iki 0,91
Sumažinti 2 %
kW/ m³
Sumažėjo 0,01 kW/ m³ (0,66 %), nuo 1,52 kW/ m³ iki 1,51
Sumažinti 3 %
kW/ m³
Vandentiekio tinkluose buvo užfiksuota ir likviduota 24 (tai
Sumažinti 4 %
sudaro 6,37 %) avarijomis mažiau
Sumažinti 3 %
Netektys sumažėjo 0,05 %, nuo 24 % iki 23,95 %
Sumažinti 5 %
Infiltracija sumažėjo 5,6 %, nuo 50 % iki 44,4 %
Pajungti ne mažiau 100 būstų
Prijungtas 181 naujas vartotojas
Atlikti ne mažiau 1 apklausą

Atlikta 1 internetinė vartotojų apklausa

Ne mažiau 10 % visų darbuotojų

Mokymuose dalyvavo 31 darbuotojas (50 %)

________________

Įvykdymas
NE
NE
TAIP

TAIP

TAIP
NE
TAIP
NE
TAIP
TAIP
TAIP

TAIP
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