
PzuTARTA
3i1a1es raj ono savivaldybes tarybos
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uZonnosros AKCTNES BENDRo\TES,,SILALES vANDENys" DIREKToRIAUS 2014
METU VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDROVES TIKSLAI IR PAGRINDINES YEIKLOS KRYPTYS

1. UAB ,,Silales vandenys", toliau vadinama Bendrove, Bendroves kodas 17652347A,
Bendrove iregistruota 1992m. sausio 2 d., buveines adresas: Rytinio Keiio g.4,75122 Sitate.

2. Bendroves pagrindine veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekq tvarkymas.
Pagrindines veiklos paslaugas Bendrove teikia Silales miesto ir rajono gyventojams bei imonems.
Pagrindinis Bendroves tikslas uZtikrinti nepertraukiam4 vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo
paslaugq teikim4, sudary'ti s4lygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybes
reikalavimus atitinkanti geiamqi vandeni ir nuotekg tvarkymo paslaugas aptarnaujai ,re
teritorijoje. Bendroveje sudaryta geriamojo vandens kokybes gerinimo programa suderinta su
Silales valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. {gyvendinus 5i4 program4 geriamasis vanduo
turetq atitikti Lietuvos Higienos nonnos 24:2003 reikalavimus pagal visus rodiklius.

3. Nepagrinding Bendroves veikl4 sudaro darbai, betarpi5kai susijg su pagrindine veikla.
Tai nuotekq ir vandentiekio tinkhl remontas, profilaktines prieZiiiros darbai, nuotekq i5veZimas i5
nuotekq Suliniq, Salto vandens skaitikliq perplombavimas, kiti darbai.

4. 2014 m. gruodZio 31 d. Bendroves iregistruotas istatinis kapitaias 5465700 liq, kuris
padalytas i 54657 paprast4sias vardines 100,00 liq nominalios vertes akcijas. Akctj,+ savininkas
Silales rajono savivaldybe.2014 metais Bendrove istatus perregistravo du karfus:

4.1. 2014 m. birZelio 17 d. Bendroves istatai perregistruoti vadovaujantis Silales rajono
savivaldybes tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-89 ir Silales rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus 2014 m. balandZio 24 isakymu Nr. D[V-585. Bendrove padidino

istatini kapital4 38400,00 litq. {statinis kapitalas buvo padidintas perduodant Bendrovei ilgalaiki
nekilnojam q1i turtq - grgZtini vandens Sulinf (grglini);

4.2.2014 m. rugpjfldio 19 d. Bendroves istatai perregistruoti vadovaujantis Silales rajono
savivaldybes tarybos 2014 m. geguZes 29 sprendimu Nr. T1-146 ir Silales rajono savivald'\es
administracijos direktoiaus 2014 m. liepos 31 isakymu Nr. DfV-1036. Bendrove sumaZino is'*'rni
kapital4 550500,00 litq. {statinis kapitalas buvo sumaZintas panaikinant 2013 metq bendroves
balanse 550500,00 litq nuostoli.

5. Bendroves valdymo organai yra Sie:

5. 1. visuotinis akcininkq susirinkimas;
5.2. kolegialus vaidymo organas - valdyba;
5.3. vienasmenis valdymo organas - bendroves direktorius.
6. 2013 m. spalio 15 d. Silales rajono savivaldybes adrninistracijos direktoriaus fsakymu

Nr. DIV-1393 atiauke vis4 Bendroves valdyb4 pasibaigus kadencijai ir i5rinko ketveriq metq
laikotarpiui nauj4 Bendroves valdyb4 i5 5 nariq:

AuSra Alijo5iene, Savivaldybes administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus
vyresnioj i specialiste ;

Dale Briediene, Savivaldybes gydytoj a;

Algimantas Oiendra, Savivaidjbes administracijos Zemes ukio skyriaus vedejas;
Renata Rimkuviene, Savivaldybes administracijos Investicijq fu statybos skyriaus

vyriausioj i specialiste ;

Faustas Sragauskas, Savivaldybes administracijos Investicijq ir statybos skyriaus
rryriausiasir-$p,q-c-ial-i$te$
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7. Bendroves valdyba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akciniq bendrovi.q

istatymu, Bendroves istatais ir valdybos patvirtintu reglamentu. 20L3 m. lapkribio 6 d. vykusiame
valdybos posedyje mrtarta valdybos pirmininku i5rinkti Algimant4 Olendr4.

8. Bendrove turi vienasmenf valdymo organ4 - bendroves direktoriq. Bendroves valdyba
2007 m. lapkridio 20 d. posedyje, posedZio protokolas Nr. 5. Bendroves direktoriumi paskyre
Edmund4 Auikalni. Bendroves direktoriui mokamas tik darbo uZmokestis, susijgs su darbo

santykiais. Bendroves direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, kitais
teises aktais, Bendroves istatais, visuotinio akcininkq susirinkimo bei valdybos sprendimais ir
direktoriaus pareiginiais nuostatais, patvirtintais 2008 m. birZelio 28 d. Bendroves valdybos
posedyje.

9. Vyr. finansininke Virginija Laurinavidiene, dirbanti bendroveje nuo 1994 m. birZeiio 26
d., tvarko buhaltering apskait4 ir yra atsakinga uZ finansines atskaitomyb€s rengim4.

II. INFORMACIJA APIE TIKSLU IGYVENDINIMA

10.2014 metais Bendrove eksploatavo 200 km poZeminiq vandentiekio tinkhl i5 jq 50 km
magistralinirl vandentiekio tinklq fu 150 km skirstomqiq vandentiekio tinklq, 94,7 Wn nuotekq
tinkh4, i5 jq 15,6 km spaudiminiq nuotekq tinklq, 58 vandenvietes, 12 vandens gerinimo irenginiq,
40 vnt. nuotekr4 perpumpavimo stodiq, 8 biologinio valymo frenginius. Bendrove vartotojams
pardave 459190 m3 geriamojo vandens, surinko ir iSvale 270905 m3 nuotekq. Nuotekq apvalymo
efektas 2014 metais pagal BDSz sudare 99-proc., bendr4 fosfor4-93proc., bendrq azot4-90 proc.

11. NemaZ4 dali paklotq vandentiekio ir nuotekq vanrzdynq sudaro ketiniai ir
polietileniniai vamzdliai, o labai nedidelg dali metaliniai. Ankstesniais metais pakloti ketiniai
vamzdhiai neatsparus deformacijoms bei Zemes judejimui del i5a1o, greitai tr0ksta. 2014 metais
paSalinti 289 gedimai vandens fkyje ir 310 gedimq nuotekq surinkimo tinkluose.

12. Opi bendroves problema - vandens netektys. 2014 metais nuostolis vandentiekio
tinkluose sudaro 22,88 proc. SprendZiant 5i klausim4 bendrove stengiasi operatyviai Salinti
gedimus, periodi5kai tikrina vandens skaitiklius ivaduose bei butuose.

13. Nuo 2013 m. rugsejo menesio, vadovaujantis 2013 m. rugpjfidio 29 d. Valstybines

metrologijos tarnybos direktoriaus isakymu Nr. V-130 ,,Del teisinei metuologijai priskirtq matavimo
priemonirl grupiq s4raSo ir laiko intervahl tarp patikrq pafvirtinimo", pailgejo Salto vandens

skaitikliq, irengfq butuose ir individualiuose namuose, metrologines patikros laiko intervalas,
vietoje 4 metq nustat;rti 6 metai.

14. Salto vandens apskaitos keitimas ir naujq irengimas: per 2014 metus pakeisti 642

skaitikliai ir irengtasl 61 naujas skaitiklis.
15. Prisijungusiq prie vandentiekio ir nuotekq tinklq vartotojq pasikeitimas:

16.2014 metais isigytas ir pradetas eksploatuoti Sis ilgalaikis turtas:

Traklorius M125-97 - 4132,23Ltto;
Vibro plokSte - 1700;00litq;
Vandens siurblys Kipor KYP20 - 818,18 lito;
Kompiuteris Intel Core - 2066,12lito;
Automa5ina VW Transporter - 6500,00 litq;
Automa5ina Subaru Legacy - 14500,00litri;

Vartotojq pavadinimas
Vandens

Skirtumas
Vnt.

Nuoteku Skirtumas
Vnt.2013

metais
2014

metais
2013

metais
20t4

metais

Gwentoiai abonentai vnt. 5640 5706 66 3252 3401 149

Imones abonentai vnt. s00 514 l4 283 288 5

I3 viso abonentq skaicius
vnt.

6140 6220 80 353s 3689 754
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,A,utoma5ina Citroen B erlingo - 86 0 0,0 0 litt1=

17. Atliktas kapitalinis remontas trims grgZiniams:

Vandentiekio grgZinys (Andrijaidiq k.) - 25200,00 litq;
Vandentiekio grgZinys Bltlaukio k.) -25200,00 litq;
Artezinis grgZinys ffisdZiaugq k.) - 9000,00 litt+.

Nuosavomis le5omis Bendrove isigyto ilgalaikjo turto uZ 91716litu 53 eL

18. Vadovaudamasi Silales rajono savivaldybes tarybos 20t4 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.
T1-89 ir Silales rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2014 m. balandZio 24 d. isakymu
Nr. D{V-585 Bendrovei perduotas artezinis vandens grgZinys, esantis ZemaiEr4 p1.13, Laukuvos

mstl., Silales r. sav., kurio verte 38400 litt+.

2014 metais uZpajamuota ilgalaikio turto pradine verte 136116 litq 53 ct.

19. Vadovaudamasi Bendroves direktoriaus 2014 m. gruodZio 8 d. isakymu Nr. 57-V
nura5ytas nereikalingas, netinkamas naudojimui ir nusidevejgs ilgalaikis turtas. Nura5yto ilgalaikio
turto pradine verte 244605 litai 11 ct., nusidevejimas - 199360 litq 39 ct., likutine verte 45244litai
12 d.

20. Bendroves lvykdyti fu vykdomi investiciniai vandentvarkos projektai finansuojami

Europos S4jungos struktrlriniq fondq, valstybes biudZeto, Silales rajono savivaldybes biudZeto ir
Bendroves le5omis. Projektai skirti pagerinti vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugas Si' \s

mieste ir rajone, iskaitant naujq valymo irenginiq, naujrl nuotekq siurbliniq statyb4, vandentiekio ir
nuotekq tinklq tiesim4 bei rekonstrokctjE.

Naujq vandentiekio ir nuotekq tinkhl pletra vykdoma siekiant sudaryti palankesnes s4lygas

naujiems vartotojams prisijungti prie centralizuotq vandentiei<io ir nuotek4 tinkiq. Poreikis plesti ir
rekonstruoti tinklus atsirado todel, kad:

20.1. dalis vandentiekio vamzdyno blogos b[k1es: vanzdtiai yra i5 ketaus, metalo, pakloti

apie 1980 metus;
20.2. ypatingai prasta

infiltracijq;
i5 ketaus pagamintq vamzdLit4 sandlry kokybe, kas itakoja

20.3. dalis savitakiniq nuotekq
v anrzdLit4 patenkinamo s bukl e s.

vamzdLi4 yra keraminiai arba gelZbetoniniai, tik 30 %

IWkdytr projektai pagerino vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq kokybg bei

leme naujq vartotojq prisijungim4 prie vandentiekio ir nuotekq tinklq'
21. Vadovaudamasi 2009 m. gruodZio 15 d. projekto ,Jandens tiekimo ir nuotekq

tvarkymo infrastruktiiros renovavimas ir pletra Silales rajone", projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-

V-02-003, finansavimo ir administravimo sutartimi 2010 metais atlikti vie5ieji pirkimai, pasiraivtos

rangos darbq sutartys ir pradeti vykdyti darbai. Projekto finansavimo ir administravimo su -- iis

buvo pasiralyta 372A0000 iitrt sumai. {vykdiius viesuosius pirkimus ir pasira5ius sutartis projekto

igyvendinimui, pasira5ytq sutardiq suma 27710819,14 lito, sutaupyta 9489180,86 lito, atlikus

darbus sutaupl'ta 693610,38 lito. Pasibaigus 2014 metams pateikta anfa ataskaita po projekto

uZbaigimo. 2014 metais toliau buvo vykdomi naujq vartotojq prisijungimai prie vandentiekio ir
nuotekq tinklq.

22.2010 metais parengta projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo infrastrukt[ros

pletra Sitates rajone (Laukuvoje)", projeklo kodas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-060 parai5ka ir
pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aptinkos projeklq valdymo agentflrai.

Finansavimo ir administravimo sutartis, pasira5yta 2011 m. sausio 17 d. Pasira5yto projekto

sutarties verte - 6851000 litq. Rangos sutartis ,,Laukuvos nuotekq valymo irenginiq statyba" ir
sutartis ,,Dumblo transportavimo automobilio pirkimo" 2012 metais sekmingai igyvendintos. 2011

m. lapkridi o 22 d. su rangot'tr UAB ,,Kvedarsta" pasira5yta Rangos sutartis ,,Laukuvos nuotekg

valymo lrenginiq statyba", pagal kuriE Laukuvoje 2012 metais pastatyti n4qji nuotekq valymo

Fenglrual.
Vie5rfiq pirkimq konkurs4 laimejusi

sekmingai ir,ykde ,,Dumblo transportavimo
UAB transporto firma

automobilio pirkirno"
,,Transmitto", taip pat

sutartyje numaty'fus

isipareigojimus. 2012 metais pristate automobili. 2012 melais pradeta ! gos sutartis
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,,Vandentiekio ir nuotekq tinklq pletra Laukuvos gyvenvieteje". Viso igyvendinamo projekto metu
techning prieLi|lr4 atlieka bei projekro administravimo ir vieiinimo paslaugas teikia V5{ ,,Projektq
vadybos grupe".

2013 m. rugsejo 25 d. statybos uZbaigimo aktu Nr. SUA-70-130925-00075 priduoti
naudojimui Laukuvos miestelio vandentiekio ir nuotekq tinklai. Laukuvos miestelyje paklota
8632,84 m. vandentiekio tinkhl k 14554,86 m. nuotekq tinklq.

Visus 2014 metus buvo vykdomas naujq vartotojq prisijungimas prie naujq vandentiekio ir
nuotekq tinklq.

Aplinkos projektrl valdymo agenttiros samdytq ekspertq UAB ,,APVG' atstovai 2014 m.
birZelio 5 d. atliko projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo infrastrukturos pletra Silales
rajone (Laukuvoje)" Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-060 patikr4 vietoje. Tmkumq ar paZeidimq
nenustatlrta. 2Al4 metais Aplinkos projektq valdymo agentura patvirtino galuting Sio projekto

iglvendinimo ataskait4. UZbaigus projekt4, penkerius metus po uZbaigimo, Bendrove Aplinkos
projekt4 valdymo agentrlrai privalo teikti kasmetines ataskaitas.

23. Silales rajono savivaldybe ir UAB ,,Siiui"s vandenys" Siuo metu seicmingai baigia
igyvendinti projektus ,,Val1rno lrenginiq ir kanalizacijos tinklq statyba pasienio teritorijose tarp
Kaliningrado ir Lietuvos", projekto Nr. LPR/LSP/010/010, finansuojamo Lenkijos Respublikos
regionq pletros ministerijos pagal 2007-2013 Europos kaimynystes ir partnerystes priemones
Lietuvos-Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sien4 program4 ir ,,Vandentiekio ir
nuotekq tinklq pletra Silales rajone (Paj[ryje)", projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-036, projektas
finansuojamasiS20I4-2020 m. ES sanglaudos programos paramos leiq, darbus numatomauibaigli
2015 metais.

Vykdant projekt4 ,,Vandentiekio ir nuotekq tinklq pletra Silales rajone (Pajfrryje)"
numatoma pakloti 4,32 km vandentiekio ir 4,60 km nuotekq tinkhl, rekonstruoti 0,1675 km
vandentiekio tr 1,229 km nuotekq tinklq, rekonstruoti vien4 bei pastatlrti 2 naujas nuotekrl
siurblines.

Projekto tikslas - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq
prieinamum4 (visuotinumfl, siekti uZtikrinti glventojams kokybiSk4 geriamojo vandens tiekim4 ir
nuotekq tvarkym4, sumaZinti dirvoZemio ir gruntinio vandens tar54 bei poZeminio vandens i5tekliq
tar5os rizik4 projeklo teritorijoje, i5plediant vandenfvarkos paslaugas gaunandiq gyventojq skaiditl
ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamq paslaugq kokybg.

Projekto ,,Val1nno frenginirl ir kanalizacijos tinklq statyba pasienio teritorijose tarp
Kaliningrado ir Lietuvos" apimtyje numatoma pakloti 2,32 km ir rekonstruoti 0,35 km
vandentiekio tinklq, pakloti 2,09 km nuotekq tinklq, pastatyti vien4 nuotekq siurbling, rekonstruoti
nuotekq valymo irenginius, pastatyti vandens gerinimo irenginius ir irengti nauj4 artezinq grgZini.

UZbaigus darbus abejuose minetuose projektuose bus irengti vandentiekio ir nuotekq
tinklai didesneje Pajtrrio miestelio dalyje, prie magistraliniq tinklq bus sudaryta galimybe
pasijungti 172 bustams arba 498 gyventojams, vartotojai bus aprupinti kokybi5ku geriamuoju
vandeniu, sumaZes dirvoZemio ir gruntinio vandens tar5a bei poZeminio vandens i5tekliq tarSos

izikaprojekto teritorijoje, pageres projeldo teritorijoje teikiamq paslaugrl kokybe.

Taip pat Siais igyvendinamais projektais Silales rajone maZinami socialiniai ir
ekonominiai skirtumai tarp ES 5a1iq nariq ir atskirq regioml.

,,Paj[rio miestelio vandens tiekimo ir nuotekq tinklq pletra, II eile", projekto Nr.VP3-3.1-
AM-01-05-036, rangos sutartis Nr. 6N/?-18 pasira5l'ta su UAB ,,Kv€darsta".2Al4 metais atlikta
darbq uL 2438330,00 litq.

24.2014 metais atliktas Silales miesto I, II ir Kvedamos miestelio vandenviediq poZeminio
vandens i5tekliq ivertinimas, kurio metu buvo nustagrtos vanden-viediq sanitarin€s ap_saugos zonos ir
ivertinti vandenviediq poZeminio vandens perspektyviniai i5tekliai.

25. 2Al4 metais baigtas teisi5kai iregistruoti Vf Registry centre turimas Bendroves
registruotinas ilgalaikis turtas.

linpija tif.t
.!.A4b0i 121:rercrn
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Sudar,vtos 36 gamybiniq objektq Zemes sklypq panaudos sutartys. Liko neiteisinti 32
Zemes sklypai prie turimq vandenviediq.

26. 2014 metais Burkenq, Bytlaukio ir Keberk5diq kaimuose i5montuoti seni, surndijE ir
netinkami eksploatuoti vandentiekio bok5tai, o vietoj jq irengtos bebokStes sistemos.

22. Silales miesto biologiniuose valymo irenginiuose suremontuotas dumblo nusausinimo
irenginys.

28. Likviduojant pasikartojandius vandentiekio gedimus, Bendrovds l€Somis paklota apie
1,5 km vandentiekio tinkhl.

29. 2Ol4 metais pabaigta gr1lnti kreCitine Hnija 2i000,00 litq, k'mi buvo paimta 2003
metais apy'vartiniq le5q trukumui padengti, uZstatant Bendroves einam4j4 s4skait4 su esamomis ir
b[simomis le5omis.

30.2014 metais vidutinis darbuotojrl skaidius - 40 darbuotojq.
31. Bendroves pajamos*2706 hrkst. Lt, iSlaidos -3073 tflkst. Lt.
32.2014 metq nuostolis - 367 ffikst. Lt.

III. PAGRINDINIAI FINANSIMAI RODIKLIAI

33. UAB ,,Silales vandenyso' 2014 metq pagrindines ir nepagrindines veikios finans' i
rodikliai litais:

34. Finansiniq rodiklirl palyginimas2014 m. su 2013 metais:

Paerindine veikla Nepaerindine veikla
Vandens
tiekimas
ir pardavimo
kaina

Nuotekq
tvarkymas

Kita
veikla

Silal€s miesto
daugiabudiq
namq vidaus
vandentiekio
ir nuotekq
eksploataciia

I5 viso

Realizaciia m3 4s9190 270905 X X x
Paiamos Lt 1475955 r040492 t81445 8394 2706286
I5laidos Lt 17s7360 121 8153 90490 7619 3073622
Pelnas arba nuostolis Lt -281445 - 177661 9095s 775 - 367336

2014 m. 2013 m. Skirlumas
Lt

Skirtumas
proc

Paiamos Lt 2706286 2524345 181941 1)
I5laidos Lt 3073622 3A747sr -t129 -0.04
Nuostolis Lt -367336 -550406 -1 83070 -33.26
Amortizaciniai priskaitymai Lt 606473 6t8372 -1 1 899 -1.92

ISlaidl+ straipsnis
Faktiniai rodikliai ISlaidq palyginimas

su 2013 m.2014m. 2013 m.
Darbo uZmokestis tilkst.Lt 983 986 a

--l

Priskaitrrynai soc. draudimui tUkst.Lt 304 304
Materialinds atsarsos ir ioms orilvsintos trlkst.Lt 268 24s 23

Ilealaikio turto nusidevdiimas tdkst.Lt 606 6t9 -i3
Kurastiikst Lt 130 131 -1

Elekfros enersii a flikst.Lt 436 474 -38
Mokesdiai tiikst. Lt 53 54 -l
Kitos i5laidos tukst. Lt 293 26r 32

Bendra suma i5 viso Lt 3073 3074 -1



Realizaciia m3 Skirtumas m3

2014 m. 2013 m. Palyginus 20t4 m. su 2013 m.

Vandens rcalizaciia 459194 442956 + 16234
Nuoteku tvarkymas 270905 244770 + 26135

3 6. Realizacij os palygiafunas :

37.2014 metq faktiniq rodikliq paiyginimas su planuotais rodikliais:

IV. \TEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTWOS

38. Siais metais toliau keisime vandens skaitiklius. Kiek leis finansines galimybes,

tvarkysime Zemes panaudos sutartis vandenvietese. Planuojame ukio btrdu i5grgZti arba rekonstruoti
3 grgZinius, atnaujinti apie 1,5 km senq vandentiekio tinkhl, ten kur buna daugiausia avarijq arba

LiemEuZ54ia.
39. 2015 metais planuojama dviejose gyvenvietese iruodti bebokites vandens tiekimo

sistemas.
40. 2009 m. gruodZio 24 d. suteilta Lietuvos Respublikos finansq ministerijos ilgalaike

paskola 2393608 Lt arba 693236,66 eurq pagal paskolos sutarti Nr. 598. Paskola suteikta investicijq
projekto ,,Geriamo vandens k nuotekq tinklq rekonstrukcija ir pletra Silales rajono savivaldybeje"
2,3 k 4 dalims finansuoti. Paskola suteikta i5 valstybes vardu paimtos 1132 mln. eury Europos
investicijq banko paskolos le5q su 3,948 o/o metine palflkanq noffna iki 2019 metq. 2019 m. kovo 31

d. Europos investicijq bankas gali perZiureti ir pakeisti pahkanq norm4. Paskol4 bfitina pradeti
gr4iinti nuo 2016 m. kovo i5 d. lygiomis dalimis kiekvienais metais iki2034 m. kovo 15 d.

41. Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2015 m. vasario 4 d. nutarim4Nr. 120

,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo licencijavimo taisykles" bendrovd 2015 metais

tures gauti pagrindinei veiklai licencij4.
42. l1<r 2015 m. birZelio menesio pabaigos bendrove teiks derinti Valstybinei kainq ir

energetikos kontrotr€s komisrjai gerilqojo va11{ens tiekimo ir nuotekq tvarkymo bazines kainas.

43.2015 *"tals bendrove turi teikti Silalei rajono savivaldybes tarybai tvirtinti 2Al5-202A
metq veiklos ir pletros plan4, kuris turi atitikti Silales miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekq

tvarkymo infrastrukturos pletr4.
44. 201 5 metams planuoj ami finansiniai rodikliai :

I5laidr+ straipsnis

Faktiniai
2014 m.
rodikliai
tukst. Lt

Planuoti
rodikliai
tlkst.Lt

Faktiniq rodikliq
palyginimas
su planuotais

rodikliais trlkst. Lt
Darbo uZmokestis hrkst. Lt 983 963 20

Priskaitvmai soc. draudimui tfkst. Lt 304 298 6

Materialines atsargos ir ioms prilygintos tukst. Lt 268 250 18

Ilealaikio turto nusideveiimas tflkst. Lt 606 591 15

Kuras t[kst. Lt 130 140 -10
Elektros enersiia tflkst. Lt 436 480 -44

Mokesdiai hlkst. Lt 53 60 -7
Kitos iSlaidos tDkst. Lt 293 280 13

Bendra i5laidu suma, i5 viso 3073 3062 11

Bendra oaiamu suma. i3 viso 2706 2562 r44
Pelnas. nuostolis t[kst. Lt -367 -500 -133

Vandens r ealizaciia tukst. m3 459 450 9

Nuoteku tvarkvmo r ealizacii a hrkst. m3 271 250 21
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44.2. planuojama nuotekq tvarkymo realizacija- 271 tukst.m3;
44.3. planuojamos pajamos *2710 tnkst. Ltl785 ffikst. Eur;
44.4. plartuojamos i5laidos -3047 tukst. Ltl882 tiikst. Eur;

i5 to sk.:
44.4.1. ilgalaikio turto nusidevejimas - 530 trlkst. Ltl153 hikst. Eur;
44-4.2. gam;'bos atsargcs sunaudotos santechnik-os, automatikos, elektros remontui ir

kitiems darbams ivykdyti -200 mkst. Ltl58 trlkst. Eur;
44.4.3. kuras - 130 tukst. LV38 tukst. Eur;
44.4.4. darbo uZmokestis - \C77 hlkst. L+J312 t[kst. Eur;
44.4.5. priskaitymai socialiniarn draudimui -334 t[kst. Ltl97 trlkst. Eur;
44.4.6. elektros energija - 440 tukst. Ltl127 h1kst. Eur;
44.4.7. mokesdiai - 56 t[kst. Lt/16 tflkst. Eur;
44.4.8. kitos s4naudos - 280 tflkst. Ltl81 tflkst. Eur.
45. Ateityje planuojame toliau gerinti vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugas

rajono gyventojams.


