uZonnoJr

AKCTNE BENDRovE

,,ANYKScrg vlxDENYS"
2018 METTNIS PRANESTUaS

I SKYRIUS
AKCININKAI IR KAPITALAS

UAB

,,Anyk5diq vandenys" (toliau - Bendrove) steigejas

-

Anyk5diq rajono

savivaldybes taryba.
Bendrovds finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2018

m. gruodZio 31 d. Bendroves

istatinis kapitalas sudare 12 075 208 (Dvylika

milijonq septyniasde5imt penki tflkstandiai du Simtai aStuoni) eurus. Kapitalas padalintas i 41 638
649 vienetus paprastqjq

akcijq. Akcijos nominali verte 0,29 Eur.

II

SKYRIUS

PERSONALO IR FINANSU VALDYMAS
Darbuotojq skaidius 2018 m. gruodZio 31 d. - 51 darbuotojas.
2018 metais priimti 5, atleisti 4 darbuotojai. Patvirtinta 61 etatas, i5 kuriq 10 etatq yra

neuZimta. Bendroveje, kaip skatinimo priemond, taikomi menesiniai atlyginimq priedai. Priedas
maZinamas arba naikinamas bendrovds direktoriaus isakymu, padalinio vadovo teikimu, jeigu
pablogeja tq asmenq darbas arba padaromas darbo paZeidimas. 2018 m. priskaidiuota 30,8 tlkst.

Eur. priedq.
Lietuvos vandentvarkos Dkio darbuotojq profesines Sventes proga, bendroves du
darbuotojai apdovanoti Aplinkos apsaugos ministerijos Ministro padekos raStais, trys darbuotojai Lietuvos vandens tiekejq asociacijos Prezidento padekos ra5tais.
Bendroveje 2012 m. sudarl.ta kolektyvirrd sutartis, kuri galiojo

3l d.

2018 m. pabaigoje parengta

iki 2018 m. gruodZio

ir pasira3yta nauja kolektyvin6 sutartis, kuri visuotiniam

darbuotojq susirinkimui pritarus, taikoma visiems bendrovds darbuotojams.

Darbuotojams, iSdirbusiems bendroveje ne maLiau kaip tris metus, 50

ir 60 metq

sukakdiq proga, iSmokama bendrovds vidutinio darbo uZmokesdio (praejusio mdnesio bendrovds

vidutinio darbo uZmokesdio) dydZio iSmoka
Eur.

-

2018 m. Siai i5mokai buvo priskaidiuota 6,8 t[kst.

-

210I,74 Eur. ir

3

darbuotojai kele

Bendroves vadovaujandiqjq darbuotojq metq atlyginimq vidurkis
darbuotojq metq atlyginimq vidurkis

-

877,74 Eur.

Per ataskaitinius metus 25 darbuotojai vyko

/

i

seminarus,

kvalifikacij4 kursuose. Mokymq, kvalifikacijos kelimo i5laidos per metus sudare 2,1 tukst. Eur.

III SKYRIUS
TURTO VALDYMAS
UAB ,,AnykSdiq vandenys" eksploatuoj a239 krri. (Anyk5diq m. - 81 km., seniunijose
- 158 km.) vandentiekio tinklq ir 146 km. nuotekq tinklq (AnykSdiq m. - 76 km., seniunijose - 70
km).

Dalis bendrovds naudojamo nekilnojamo turto priklauso bendrovei nuosavybes teise,

dalis

pastatq, statiniq

ir kito nekilnojamojo

turto, yra valdoma patikejimo teise, panaudos

pagrindais ir nuomojama iS kitq asmenq,

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018

m.

gruodZio

3l d.) Bendroveje yra

apskaitomi 1230 ilgalaikio turto vienetai, kuriq balansine verte siekia 21 444,3 tukst. Eur, tame
skaidiuje:
Zeme

-

0,4

t[kst. Eur;

- 10 333, 3 tDkst. Eur;
MaSinos ir iranga - 536,2 tukst. Eur;
Transporto priemones - 84,3 t0kst. Eur;

Pastatai

ir statiniai

Kiti irenginiai, prietaisai ir irankiai - 9 310,6 tfkst. Eur;
Kitas materialusis turtas -7I,9 tfikst. Eur;
Nebaigti statybos, rekonstravimo darbai -

| 047 ,6 tfikst. Eur.

Per 2018 m. buvo sukaupta 226,6 tDkst. Eur. ilgalaikio turto nusidevejimo s4naudq.

Bendroveje naudojamas nusidevejgs ilgalaikis materialusis turtas, kurio verte

Atsargos sandeliuose nera kaupiamos,

o

palaikomas

jq

2

171,4 tukst. eury.

optimalus reikalingas kiekis gamybai

uZtikrinti. Atsargq likutis 2018 m. gruodZio 31 d. - 113,1 tukst. Eur., iS kuriq didliqE dali sudaro
vandentiekio ir nuotekq tinklq remontui skirtos santechnines medZiagos.

Bendrove yra ikeitusi dali savo turimo turto (nuotekq valymo irenginius ir
administracini pastat4), kurio verte - 9 019,5 tlkst. Eur. Ilgalaikio materialaus turto ikeitimu buvo
uZtikrinta Bendroves prievole

-

ilgalaikd paskola, kuri buvo panaudota AnykSdiq m. nuotekq

valymo irenginiq statybai 2002 metais.

2017 m. Bendrove kreipesi

i

LR Finansq ministerij4, pra5ydama pakeisti turimos

ilgalaikes paskolos valiut4. Paskola buvo iSduota JAV doleriais. Kiekvienq metq gruodLio

3l

d.,

perskaidiuojant kredit4

i

eurus, susidarydavo neprognoztojama teigiama arba neigiama valiutos

keitimo itaka bendrovds veiklos rezultatui. 2017 m. spalio 11 d. su LR Finansq ministerija buvo
pasira5yta valiutos (JAV dolerio

/

i

eurus) pakeitimo sutartis, patvirtintas naujas paskolos gr1Linimo

grafikas (po 12 715 Eur. kas ketvirti lki 2022-12-31). Per 2018 m. Turto bankui buvo gr4Zinta
50,8

tlkst. Eur. kredito. Kredito likutis 2018 m. gruodZio 31 d. yra
RySium su vandentvarkos

[kio

55.3,4

tlkst. Eur.

eksploataclja, akcininkas savo sprendimu, pavede

eksploatuoti savivaldybei nuosavybds teise priklausanti turt4.AnykSdiq, Andrioni5kio, Debeikiq

,

Kavarsko, Kurkliq, Svedasq, Skiemoniq, Tro5klnq, Traupio, VieSintq seniUnijose.

Atlikus vandentiekio ir nuotekq tinklq pletr4 Anyk5diq mieste, rajono savivaldybes
tarybos sprendimu (2006 m. vasario 23 d. Nr. TS-45) buvo sudaryta turto panaudos sutartis su
Bendrove. Pagal 5i4 sutarti eksploatuojame nuotekq tinklq valymo maSin4 SCK3C, vandentiekio

tinklq 20 521m. ir nuotekq tinklq 23 724 m. Sio turto isigijimo verte
Panaudos sutartimi

- 4 206 845,748tn.

Nr. 1-SU-756, sudaryta 2014 m. lapkridio 2

turtas sumoje 108 612,29 Eur. geriamojo vandens tiekimo

d.

buvo perduotas

ir nuotekq tvarkymo organizavimo

igyvendinimui Daujodiq ir Auleliq kaimuose.

2016 m. liepos 28 d. Anyk5dir+ rajono savivalciybes taryba pagal turto patikejimo
sutarti Nr. 1-TS-213 perdave eksploatuoti Bendrovei lietaus kanalizacijos tinklus Anyk5diq mieste,
kuriq verte - 144 814,93 Eur.

2016 m. spalio 27 d. AnykSdiq rajono savivaldybes taryba pagal turto patikejimo
sutarti Nr. 1-TS-270 perdave eksploatuoti Bendrovei nuotekq Salinimo tinklus Kurkliq miestelyje,
kuriq ilgis 520,26 m., verte

-

3682,23 Eur., Sta5kuniSkio k.

-

nuotekq Salinimo tinklus, kuriq ilgis

630,62 m., verte

-2549,24Bur.
AnykSdiq rajono savivaldybe patikejimo teise (sutartis 2016-05-30 Nr.1-SU-494)

perdave Anyk5diq m. Daukanto g. fontan4 su vandentiekio

ir lietaus nuotekq tinklais

-

sumoje 87

323,05 Eur.

AnykSdiq rajono savivaldybe patikejimo teise (sutartis

2016-ll-24

perdave Svedasq sen. VaitkDnq k. vandens gerinimo, geleZies Salinimo irengini

Nr.1-TS-305)

- sumoje 49610,00

Eur.

Anyk5diq rajono savivaldybe patikejimo teise (sutartis 2018-10-01 Nr.1-SU-819)
perdave Kavarsko sen., Sportininkq g. esanti nuotekq valymo irenginiq sesdintuv4 bei nuotekq
linija. fsigijimo verte 22608,49 Eur.,likutine vertd - 0,00 Eur.

Nuo 2006 m. sausio men. pagal nuomos sutarti eksploatuojame AB ,,AnykSdiq
melioracija" perduotas Bendrovei vandentiekio tiekimo linijas.Anyk5diq mieste Mindaugo, Taikos,
Slenio gatvdse ir MaumedZiq skersgatvyje, kas menesimokedami 99,92 Eur. nuomos mokesti.

Bendras nuomojamos valstybines Zemes plotas yra 20,0483 ha,
Anyk5diq m.

-

5,2361 ha, rajono senilnijq teritorijoje nuomojame

-

i5 to

skaidiaus

I4,8I20ha.

IV SKYRIUS
DOKUMENTV VALDYMAS

Bendroves dokumentq tvarkymas

ir

apskaita organizuojama vadovaujantis

Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisyklemis, Bendrqjq dokumentq saugojimo terminq rodykle.
Bendroves dokumentai valstybes archyvui neperduodami, dokumentq ir bylq apskaitos dokumentai
yra suderinami su Anyk5diq rajono savivaldybes administracija. 2018 m. bylos sudarytos
vadovauj antis 20 17 m. suderintu ir patvirtintu dokumentacij os planu.
Per 2018 m. gauta 916 vnt. dokumentq

Bendroveje sudarya

ir

ir i5sitlsti 240 vnt. ra5tq.

pasira5yta saugiu elektroniniu para5u 1573 vnt. dokumentq,

t. y. i5 jq:

o
o
o
o
o

Dokumentai sodrai

-98

Valstybinei mokesdiqinspekcijai

-90

Teismui

-84

Antstoliq kontorai

- 51

Elektroniniai mokejimo pavedimai

- t250

2018 metais statistikai pateiktos 37 statistines ataskaitos.

V SI(YRIUS
VIESVJU PIRKIMU ORGANIZAVIMAS

532 02r,00

+123 636,00
+22 590,00

3 008 190,00

+2 973 214,00

30635 1.31,00

+3 119 440,00

Tame skaidiuje 2018 m. CVP IS priemonemis vykdyti vieSieji pirkimai:

Tame skaidiuje 2018 m. per CPO ivykdyti pirkimai

\rI SKYRIUS
INFORMACINIU TECHNOLOGIJU IR VIDAUS ADMINISTRAYIMO
INFORMACINIU SISTEMU VALDYMAS
Bendrovej e naudoj amos 5 informacinds sistemos

l.

LAN tinklas

2.
3.
4.

Interaktyvus Zemelapis AToGIS Online sistemoje;

-

:

duomenq perdavimas i valdymo sistem4SCADA vykdomas i5 53 objektq;

Monitoringo sistema,,APVA GIS";

Mobiliqjq objekq stebejimas;
Bendroveje yra24 kompiuterines darbo vietos.

Naudojamo interneto rySio sparta yra 10 Mb/s. Interneto iSlaidos per metus sudare
4900,00 Eur.
Bendrove per metus isigijo kompiuteriq, informaciniq sistemq, programq uZ 1008,00

Eur. sum4.
Kompiuteriq, informaciniq sistemq tvarkymo ir prieZiuros i5laidos sudare I 064 Eur. ir
programrl palaikymo mokestis - 4126Eur.

YII SKYRIUS
PROGRAMU IR PROJEKTV VALDYMAS

UAB ,,Anyk5diq vandenys" projektai yra vykdomi Europos S4jungos strukt[riniq
fondq (toliau ES), savivaldybes biudZeto ir bendroves le5omis- Pagal 2018 m. pasira5ltas paramos
finansavimo sutartis, imone projektq igyvendinimui panaudojo 78,8 tlkst. Eur. savq leSq.
Bendrove 2018 m. uZbaige projektq ,,Vandens gerinimo, geleZies Salinimo sistemq
irengimas Anyk5diq rajono iekoniq, Kirmeliq
hrkst. Eur.

ir

ir

Senqjq Elmininkq kaimuose", kurio verte 191,9

,,Vandens gerinimo, geleZies Salinimo bei geriamojo vandens tiekimo sistemq pletra

Kavarsko seniUnijos DabuZitl I kaime"

-

104,4 tflkst.

Eur. vertes statybos darbus.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio men. 12 d. isakymu Nr.

882 projektui ,,Vandens tiekimo

ir

nuotekq tvarkymo infrastruktlros pletra

ir

Dl-

rekonstrukcija

Anyk5diq r. sav. Kurkliq miestelyje" skirtas finansavimas (1 110 408,00 Eur.) buvo pradeti statybos

/

darbai, tadiau bankrutavus statybinei organizacijai vel buvo skelbtas konkursas rangos darbams.
UZbaigus statybos darbus Kurkliq miestelyje, bus suteikta galimybe prie vandentiekio tinklq

prisijungti 328, o prie nuotekq tinklq - 273 gyventojams.

2018 m. pabaigoje pradetas rengti techninis projektas vandentiekio
tvarkymo sistemos pletrai Andrioni5kio gyvenvietej

ir

nuotekq

e.

{vykdltos pirkimo procedtros projekto ,,Vandentiekio ir nuotekq tinklq AnykSdiq
aglomeracijoje (Sodq bendrija ,,Saltupys" ir Kebloniq k. ) statyba". Siuo metu vyksta Parai5kos
vertinimas. Projekto biudZeto suma -

I

193,3

tlkst. Eur.

Anyk5diq rajono savivaldybes tarybos sprendimu 2018 m. rugsejo menesi buvo

papildya Anyk5diq rajono gyvenviediq vandens nugeleZinimo irenginiq statybos 2014-2019 m.
programa, i kuri4 itrauktas Burbi5kio kaimo Anyk5diq sen. vandens nugeleZinimo irenginys.
Praejusiais metais buvo atliktos pirkimo proced[ros statybos darbq atlikimui, pasiraSyta 78,4 tlkst.
Eur. vertds Rangos sutartis.

Anyk5diq miesto vandens vartotojq poreikiams tenkinti tiekiamas nugeleZintas
vanduo. NugeleZinimo irenginiq maksimalus pajegumas 6000 m3ld.

Andrioni5kyje, Vie5intose, Debeikiuose, Raguveleje, Kurkliuose,

Janu5avoje,

Surdegyje, Leliunuose, Madionyje, Skiemonyse, Katldriuose, StaSk[niSkyje, Traupyje, Svimuose,

Auleliuose, Daujodiuose, Svedasuose, Tro5kfnuose, Vaitk[nuose pastatlti vandens nugeleZinimo
irenginiai, todel vartotoj ams tiekiamas kokybi5kas vanduo.
S

eniunij ose eksploatuoj ami

Anyk5diq

3

5 artezinrai

gr gLiniai.

m. biologinio valymo irenginiq pajegumas 3000

m3ld. Mieste

eksploatuojama 20 ivairaus naSumo nuotekq siurbliniq. Seni[nijose eksploatuojami 10 nuotekq
valymo irenginiq ir 24 nuotekq siurblines.

Pagrindine prieZastis, reikalaujanti padidintq s4naudq
gyvenviediq didzioji dalis vandentiekio

ir

-

daugelyje kaimq ir

nuotekq sistemq sirsidevejg, todel kiek leis finansines

galimybes renovuosime susidevejusius tinklus savo ldSomis,

o

vandens tiekimo

ir

nuotekq

surinkimo centralizuota sistemos pletra bus r,ykdoma i5 Europos S4jungos struktlrinirl fondq
paramos leSq.
Paslaugq
arba 5,3

o%

ir prekiq pardavimo pajamos sudare I 459,5 tDkst. Eur., tai 72,9 tflkst. Eur.

daugiau nei 2017 metais.

I5 esamq bendroves darbuotojq suformuota grandis vandentiekio ir nuotekq ivadq /
iSvadq irengimui atliko darbq

tL

37,7 t[kst. Eur., ascenizacines ma5inos paslaugq pajamos sudare

pajamos (skaitikliq
18,6 ttkst. Eur., laboratorija atliko mokamq paslaugq uL3,4 tflkst. Eur., kitos
nuomos. elektros) sudare 20,4 tukst. Eur. Per biudZetinius metus naujq paslaugq idiegta

keitimo.
nebuvo.

/

pajamq struktlra: vandens realizacijos pajamos
pajamq), nuotekq priimta

ir

iSvalyta

-

554,7 tflkst. Eur. (38 7o nuo visq
o/o

visq pajamq), pardavimo
Yuo
suteiktq paslaugq pajamos (nuotekq

uL 709,8 tlkst. Eur. (48,6

kaina 114,9 tUkst. Eur. (7,9 yo nuo visq pajamq), kitq
i5veZimo, vandentiekio lvedimo, laboratorijos paslaugq ir kt. pajamos) sudaro 80,1 tflkst. Eur'
(5,5

Yo

nuo visq Pajamq).
Bendrove 2018 m. realizavo

497 ,9

tfikst. m3 vandens, surinko ir i5vale 392,3 ttkst.

m3 nuotekq.
Bendrove teikia vandens tiekimo, nuotekq surinkimo paslaugas 15369 glventojams.

y' 92
Centralizuoto vandentiekio paslaugomis AnykSdiq mieste naudojasi 9621, tnuo
procentai nuo bendro gyventojq skaidiaus ir 5460 gyventojai seniunijose t- y. 39 procentai
bendro seniUnijq gyventojq skaidiaus. Lietuvoje vandens vartotojai, mokantys uL 5alt4
vandenldaugiau kaip 2 %o nuo realiq pajamq, turi teisg i kompensacij4. Sia teise 2018 metais
Be to'
pasinaudoj o 964 vandens vartotojai, kuriems priskaitya 21,6 tukst. Eur. kompensacijos.
kainos
seniunijq gyventojams, kurie vartoja nenugeleZint4 vandeni, taikoma 0,29 Eut. dydZio
subsidija, skaidiuojama nuo kiekvieno suvartoto kubo vandens kainos. 2018 m. savivaldybes
subsidijos sudare 5,3 tlkst. Eur.
Vandens vartotojq isiskolinimas20l8 m. sausio 1 d. sudare 82,7 tukst. Eur.,tai2019
m. sausio 1 d. - 77,4 tikst. Eur. Teismines skolos - 479,8 ttkst. Eur. Per metus isiskolinimas
suma - II,2
sumaZejo 5,3 tlkst. Eur. I teism4perduota 49 vandens vartotojai, kuriq isiskolinimo

tfikst. Eur.
Antstoliams perduota 52 vartotojai. Jie iSie5kojo 11,6 t[kst. Eur., patys vartotojai
sumokejo 1,0 tlkst. Eur.
2018 m. yra pasiektas 19,00 Eur. pelnas.

Pagrindines imonds iSlaidas sudaro:

I-

2- elektros s4naudos leme tai, kad 2017 m.

-

tlkst. Eur., tai yra 5,6 Yo daugiaunegu2}l7 m.;
158,7 tflkst. Eur., arba I2,4 oA daugiau, nei 2017 m. Padidejim4

amoriizaciniai atskaitymai

III ketvirtyje i

226,6

eksploatacij4 ivesti Debeikiq

ir

Leliunq kaimuose esantys

nuotekq valymo irenginiai 2018 m. dirbo i5tisus metus.
3- pallkanos Turto bankui
4- kuro sEnudos

-

51,7

-

18,5

tlkst. Eur., arba 15,3 oAmaLiau,nei20lT m.;

tlkst. Eur., lyginant

su 2017 m. padidejo 12,7

o/o;

6- mokesdiq s4naudos (tarSos mokestis
Zemds mokestis

-

3.4 tlkst. Eur., kiti mokesdiai'- 3,9 tDkst. Eur.) - 44,3 tUkst. Eur., lyginant su

2017 m. sumaZejo 6,8

/

- 4,7 ttkst. Eur., gamtos iStekliq - 32,3 tflkst. Eur.,

o/o:

7- darbo uZmokestis

ir

8- medZiagos-73,2

tlkst. Eur., lyginant

sodros imokos

-791,8 t[kst. Eur.;
su 2017 m. i5laidos medZiagoms sumaZejo 2,1Yo;

UZ vandens tyrimus per20l8 m. sumokejome 20,5 tUkst. Eur. - 3,4 tlkst. Eur.
daugiau, nei 2017 metais.

Pagrindine prieZastis, reikalaujanti padidintq s4naudq

-

daugelyje kaimq ir

gyvenviediq didZioji dalis vandentiekio ir nuotekq sistemq susidevejg.
{gyvendinant LR Vyriausybes 1997 m. gruodZio 31 d. nutarim4 Nr. 1507 ,,Del dujq,

elektros

ir

Silumos energijos, Salto

ir

kar5to vandens apskaitos prietaisq irengimo ir

eksploatavimo" bendrovd per 2018 metus irenge 1810 naujus vandens apskaitos prietaisus, kuriq
verte 16,3 tlkst. Eur. ir pakeite 67 vnt. vandens apskaitos prietaisq po patikros, kuriq patikra
kainavo 1,9 trlkst. Eur.

2Ol9 metais gyvenamuose namuose planuojama po metrologines patikros pakeisti
1700 vnt. naujq vandens apskaitos prietaisq, kuriq kaina be irengimo sudarys 25 000

prie vandentiekio bei nuotekq tinklq prisijunge 158 gyventojai

ir I

naujas

Eur. 2018 m.

juridinis vartotojas.

Geriamo vandens tyrimai atliekami pagal ,,Geriamo vandens programines prieZiuros

plan4", suderint4 su rajono valstybine maisto

ir

veterinarijos tarnyba.

Atlikti tyrimai rodo,

kad

Anyk$diq miesto, Raguv6l6s, VieSintq, Andrioni5kio, Debeikiq, Janu5avos, Surdegio, Lelilnq,
Madioniq, Skiemoniq, Katleriq, Traupio, Sta5klni5kio, Kurkliq, Svimq, Daujodiq, Auleliq, Svedasq

ir Tro$kiinq gyvenvietese, kur pastatyti nugeleZinimo irenginiai, vanduo vis4 laik4 atitinka HN 242003 norm4 . Geriamojo vandens tyrimai atliekami UAB ,,Ukmergds vandenys" ir UAB ,,Vilniaus
tyrimai" geriamoj o vandens laboratorij

ose.

Nuotekos valymo irenginiuose i5valomos ir atitinka aplinkosaugines normas. Pastoviai

i5valy'tq nuotekq, iSleidZiamq

i

atvirus vandens telkinius, meginius ima

ir tikrina laboratorijoje

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento pareigunai.
2018 m. bendrove savo veikla nera padariusi Zalos gamtai.

fsigijus akusting nuotekiq paie5kos sistem4, kurios pagalba nustatomos vandentiekiq
o
trukimo vietos ir pastoviai sekant naktinio suvartojimo debit4, sumaZinome vandens netekti 2,2 ,

t.

y. nuo 20,2 Yo 2017 m. iki 18,0 % -

2018

m. Naudojant

5i prietais4 ne

tik

sumaZejo vandens

nuostoliai, bet ir sutaupomos darbo laiko s4naudos.

Savalaikiai buvo reaguota

i

gyventojq prane5imus del avarijq geriamo vandens ir

nuotekq tinkluose. Vandentiekio tinkluose likviduota 775 avarijos, nuotekq tinkluose
avariios.

-

236

frengtas kasos aparatas, kad paslaugq gavejas, atvykgs
mokesdio galetq susimoketi uZ paslaugas. Taip

pat,

i

bendrovg, be papildomo

paslaugos gavejams pageidaujant, s4skaitas

siundiame elektroniniu bldu.

/

VIII. SKYRIUS
PROBLEMOS IR NUMATOMI SPRENDIMO BUDAI:

Perimti seni geriamojo vandens

ir

nuotekr4

tinklai kaimuose ndra inventorizuoti, tai

bendrovei atsieis nemaZq finansiniq i5laidq. Kiekvienais metais dali leSq skiriame geriamojo
vandens ir nuotekq tinklq inventorizavimui ir teisiniam registravimui.

Seni nuotekq valymo irenginiai (Vie5intq, Raguveles) neatitinka aplinkosauginiq
reikalavimq ir bltina jq rekonstrukcija. Daugelis geriamojo vandens grgZiniq yra eksploatuojami
daugiau kaip 20 metq,

jq

garantinis eksploatavimo laikas yra pasibaiggs

ir neai5ku kada gali

grgiiniai nustoti veikti. Bendrove numadiusi i5 savo leSq iSgrgZti naujus geriamojo

vandens

grgZinius, kad nenutruktq geriamojo vandens tiekimas gyventojams.

Daugelis geriamojo vandens

kaip 20-30 metq. Trasos nusidevejg

ir

ir nuotekq tinklq kaimuose yra eksploatuojami

daZnai trukineja. Bendroveje yra isteigtos

dvi

daugiau

atstatomqjt+

avariniq darbq brigados, kurios savalaikiai likviduoja gedimus.

2016

m. perdmdme

lietaus/pavir5iniq nuotekq tinklus AnykSdiq mieste. Tinklq

eksploatavimui papildomai ldSos skiriamos i5 bendroves le5q.

Bltina atnaujinti bendroves transporto bazg. Todel 2019 m. numatoma isigyti du
automobilius atstatomqjq avariniq darbq brigadai.

Bendrove

ir toliau ie5kos sprendimq kaip maiinti geriamojo vandens ir

surinkimo savikain4, maLinti vandens netekties nuo stolius.

Direktorius

@*j

Alvydas Gervinskas

nuotekq

