ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ANYKŠČIŲ VANDENYS“ DIREKTORIUI
MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMUI RODIKLIŲ IR
VERTINIMO RODIKLIŲ NUSTATYMO
2022 m. birželio d. Nr. 2-AĮPAnykščiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 5
punktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2
dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi,
Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl
savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos
aprašo patvirtinimo“, 10.1 papunkčiu, Anykščių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių
bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono
savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-198 „Dėl Anykščių rajono
savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos“,
12 punktu, Anykščių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių mėnesinės algos
kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-198 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės valdomų
uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio tvarkos“, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 ir 2.6 papunkčiais,
4 punktu:
1. N u s t a t a u veiklos rodiklius, taikomus uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių
vandenys“ (toliau – bendrovė) direktoriui Egidijui Šileikiui mėnesinės algos kintamosios dalies
dydžio 2023 metams nustatymui:
1.1. bendrovės veiklos pelningumas – grynasis pelningumas ne mažesnis nei 2,79 proc.;
1.2. bendrovės veiklos efektyvumas – vandens netektys, tenkančios išgaunamo vandens kiekiui,
ne daugiau 20 proc.;
1.3. investicijų, mažinančių bendrovės sąnaudas, gerinančių paslaugų kokybę, darbuotojų darbo
sąlygas, panaudojimas – į infrastruktūros, turimos technikos plėtojimą ir atnaujinimą, pažangios
programinės įrangos diegimą, investuota, ne mažiau nei 150 000 Eur;

1.4. paslaugų apimties didėjimas – naujų vartotojų prisijungimas prie esamų tinklų – ne mažiau
40 naujų vartotojų;
1.5. vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis bei jų skundų tendencijos – iki
reikalaujamų normų išvaloma į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų dalis Anykščių rajono
savivaldybėje – 100 proc.
2. N u s t a t a u vertinimo rodiklius, taikomus bendrovės direktoriaus Egidijaus Šileikio
mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio 2023 metams nustatymui:
2.1. bendrovės veiklos pelningumas – grynasis pelningumas ne mažesnis nei 2,79 proc.,
kintamoji dalis – 10 proc.;
2.2. bendrovės veiklos efektyvumas – vandens netektys, tenkančios išgaunamo vandens kiekiui,
ne daugiau 20 proc., kintamoji dalis – 10 proc.;
2.3. investicijų, mažinančių bendrovės sąnaudas, gerinančių paslaugų kokybę, darbuotojų darbo
sąlygas panaudojimas – į infrastruktūros, turimos technikos plėtojimą ir atnaujinimą, pažangios
programinės įrangos diegimą, investuota, ne mažiau 150 000 Eur, kintamoji dalis – 10 proc.;
2.4. paslaugų apimties didėjimas – naujų vartotojų prisijungimas prie esamų tinklų – ne mažiau
40 naujų vartotojų, kintamoji dalis:
2.4.1.nuo 40 iki 60 naujų vartotojų – 5 proc.;
2.4.2. nuo 61 iki 100 naujų vartotojų – 8 proc.;
2.4.3. virš 100 naujų vartotojų – 10 proc.
2.5. vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis bei jų skundų tendencijos – iki
reikalaujamų normų išvalomo į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų dalis Anykščių rajono
savivaldybėje – 100 proc., kintamoji dalis – 10 proc.
3. Į p a r e i g o j u uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ direktorių Egidijų
Šileikį veiklos rodiklius, taikomus bendrovės direktoriui Egidijui Šileikiui mėnesinės algos
kintamosios dalies dydžio 2023 metams nustatymui, paskelbti bendrovės interneto svetainėje.
Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktoriui (J. Biliūno g. 23, 29111, Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos
Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų
apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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