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Silales rajono savivaldybes tarybos
2016 m. balandZio 28 d. sprendimu
Nr. T1-142

uZDARosIos AKCINES BENDROvES,,SILALES vANDENys* DIREKTORIAUS 2015
METV VEIKLOS ATASKAITA

T SKYRTUS
BENDROVES TIKSLAI IR PAGRINDINES VEIKLOS KRYPTYS

l. UAB ,,Silales vandenys", toliau vadinama Bendrovd, Bendrovds kodas 176523470,
Bendrovd [registruota 1992 m. sausio 2 d., buveines adresas: Rytinio Kelio g.4,75122 Silale.

2. Bendroves pagrindine veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekq tvarkymas.
Pagrindines veiklos paslaugas Bendrove teikia Silales miesto ir rajono gyventojams bei lmonems.
Pagrindinis Bendrovds tikslas uZtikrinti nepertraukiam4 vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo
paslaugtl teikim4, sudaryli s4lygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybes
reikalavimus atitinkanti geriam4ji vanden! ir nuotekq tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje
teritorijoje. Bendroveje sudaryta geriamojo vandens kokybes gerinimo programa suderinta su
Silales valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. [glvendinus 5i4 program4 geriarnasis vanduo
turetq atitikti Lietuvos Higienos norrnos 24:2003 reikalavimus pagal visus rodiklius.

3. Nepagrinding Bendroves veikl4 sudaro darbai, betarpi5kai susijg su pagrindine veikla.
4. Z0l4 m. gruodZio 3i d. Bendrovds iregistruotas istatinis kapitalas 5465700 liq,(2015-

01-01-1582976,14 eurq) kuris padalytas i 54657 paprast4sias vardines 100,00 litq nominalios vertes
akcijas. Akcrjq savininkas Silales rajono savivaldybO.20l5 metais Bendrovd istatus perregistravo
du kartus:

4"1. 2015 m. rugsejo 10 d. Bendroves istatai penegistruoti vadovaujantis SilalOs rajono
savivaldybes tarybos 2015 m. tiepos 30 d. sprendimu Nr. Tl-192 ir Silales rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjficio 31 isakymu Nr. D[V-1165. Bendroves akcijq
nominalios vertds i5rai5ka litais pakeista i i5rai5k4 eurais. [statinis kapitalas sumaZintas 106370,08
eurq, kad butq panaikinti bendrovds balanse 2014 m. nuostoliai, anuliuojant 3673 vienetq
paprastqjq vardiniq 78,96 eurq nominalios vertds akcijq;

4.2. 20L5 m. gruodZio men. 8 d. Bendroves istatai perregistruoti vadovaujantis Sihles
rajono savivaldybes tarybos 2015 m. rugsejo 24 d. sprendimu Nr. T1-230 ir Silales rajono
savivaldybes administracijos direktoriaus 2015 m. gruodZio I d. isakymu Nr. D[V-1631. Bendrove
padidino istatin! kapital4 671061,12 eur4. {statinis kapitalas buvo padidintas perd.uodant Silales
rajono savivaldybes nuosavybds teise priklausanti ilgalaiki nekilnojam4 turt4.

2015 m. gruodZio 31 d. Bendroves istatinis kapitalas 2147557,76 eurai, padalytas i74156
paprastqjq vardiniq akcijq, kuriq nominali verte 28,96 eurai. Nuosavq akcijq Bendrovd ndra

isigijusi.
5" Bendroves valdymo organai yra Sie:

5" 1. visuotinis akcininkq susirinkimas;
5"2. kolegialus valdymo organas - valdyba;
5.3. vienasmenis valdymo organas - Bendrovds direktorius.
6" 2013 m. spalio 15 d. Silales rajono savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu

Nr. D[V-1393 at5auke vis4 Bendroves valdyb4 pasibaigus kadencijai ir i5rinko ketveriq metq
laikotarpiui nauj4 Bendrovds valdyb4 i5 5 nariq:

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

Dale Briediend, Savivaldybes gydytoja;
Algimantas Olendra, Savivatdybes administracijos Zemes fkio skyriaus vedejas;
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Renata Rimkuviene, Savivaldybes administracijos Investicijq ir statybos skyriaus
r,ryriausi oj i specialiste;

Faustas Sragauskas, Savivaldybes administracijos Investicijq ir statybos skyriaus
vyriausiasis specialistas.

7. Z0l5m. birZelio 5 d. Silates rajono savivaldybes administracijos direktorius lsakymu
Nr.DlV-784 at5auke vis4 Bendroves valdyb4 ir iSrinko ketveriq metq laikotarpiui naujE Bendroves
valdyb4 i5 5 nariq:

Au5ra Alijo5iene, Savivaldybes administracijos Turto valdymo ir ekonornikos skyriaus
vyresnioj i special i ste;

Reda AuZbikavidiute, Savivaldybes administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus
lryresn ioj i specialiste;

Algimantas Olendra, Savivaldybes administracijos Zemes [kio skyriaus veddjas,
Faustas Sragauskas, Savivaldybds administracijos Investicijq ir statybos skyriaus

r,yriausiasis specialistas ;

Raimundas Vaitiekus, Savivaldybes administracijos direktorius.
2015 m. birZelio 16 d. Bendrov6s valdybos pasedyje iSrinktas valdybos pirmininkas

Raimundas Vaitiekus, Savivaldybes administracijos direktorius. lSrinktas valdybos pirmininko
pavaduotojas Faustas Sragauskas, Savivaldybes administracijos Investicijq ir statybos skyriaus
vyriausiasis specialistas. Patvirtintas naujas Bendrovds valdybos reglamentas.

8. Bendrove turi vienasmen! valdymo organ4 - Bendroves direktoriq. Bendroves valdyba
ZA07 m" lapkridio 20 d- posedyje, posedZio protokolas Nr. 5. Bendroves direktoriumi paskyre
Edmund4 Au5kalni. Bendrovds direktoriui mokamas tik darbo uZmokestis, susijEs su darbo
santykiais. Bendroves direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, kitais
teisds aktais, Bendroves istatais, visuotinio akcininkq susirinkimo bei valdybos sprendimais ir
direktoriaus pareiginiais nuostatais, patvirtintais 2008 m. birZelio 28 d. Bendrovds valdybos
posedyje.

9. Vyr. finansininke Virginija Laurinavidiend, dirbanti Bendroveje nuo 1994 m. birZelio 26
d., tvarko buhaltering apskait4 ir yra atsakinga uZ finansines atskaitomybes rengim4.

TI SKYzuUS
TNFORVTACIJA AP TE TTKSLU IGYVBNDINIMA

10.2015 metais Bendrovd eksploatavo 200 km poZeminiq vandentiekio tinklq, iS jq 50 km
magistraliniq vandentiekio tinklq ir 150 km skirstomqjq vandentiekio tinkiq, 100,2 km nuotekq
tinklq, iS jq 17,7 Wfl spaudiminiq nuotekq tinklq,58 vandenvietes, 13 vandens gerinimo [rengini'r.
45 nuotekq perpumpavimo stodiq, 9 biologinio valymo irenginius. Bendrove vartotojams pardz.

471009 m' geriamojo vandens, surinko ir i5vale 286678 m3 nuotekq. Nuotekq apvalymo efektas
2015 metais pagal BDST sudard 99 proc., bendr4 fosfor4 93 proc., bendr4 azot486 proc.

I i. NemaZ4 dali paklotq vandentiekio ir nuotekq vamzdynq sudaro ketiniai ir
polietileniniai vamzdZiai, o labai nedidetg dali metaliniai. Ankstesniais metais pakloti ketiniai
vamzdLiai neatspams deformacijoms bei Zemds judejimui del iSalo, greitai tr[ksta- 2015 metais
paSalinti 284 gedimai vandens tinkluose ir i88 gedimai nuotekq surinkimo tinkluose.

i2. Didele bendroves problema - vandens netektys. 2015 metais nuostolis vandentiekio
tinkluose sudaro 21,77 proc. SprendZiant 5i klausim4 bendrove stengiasi operatyviai Salinti
gedimus, periodiSkai tikrina vandens skaitiklius ivaduose bei butuose.

13. Nuo 2013 m. rugsejo mdnesio, vadovaujantis 2013 m. rugpjldio 29 d. Valstybines
metrologijos tarnybos direktoriaus fsakymu Nr. V-l30,,Del teisinei metrologijai priskirtq matavirno
priemoniq grupiq s4raSo ir laiko intervalq tarp patikrq patvirtinimo", pailgejo Salto vandens
skaitikliq, irengtq butuose ir individualiuose namuose, metrologines patikros laiko intervalas,
vietoje 4 metq nustatyti 6 metai.

14. Salto vandens apskaitos keitimas ir naujq irengimas: per 2015 metus pakeisti Salto
vandens apskaitos prietaisai 773 tr irengti 178 nauji apskaitos prietaisai.

q.



Pnsuungusr e vandentie <to il nuotekll tinklu vartotoiu Dasikt :rtrmas:

Vartotojq pavadinimas
Vandens

Skirtumas
vnt

Nuoteku Skirtumas
Vnt.20r5

metais
2Qt4

metais
2015

metats
20r4

metais
Gwentoiai abonentai vnt. 5949 s706 243 3676 340 1 275
lmonds abonentai vnt. 480 514 -34 283 288 -5
[5 viso abonentu skaidius vnt. 6429 6220 209 3959 3689 274

l'6.2015 metais Bendrovds leSomis fsigytas ir pradetas eksploatuoti Sis ilgalaikis turtas:
Artezinis vandens grEZinys Naujojo Obelyno kaime - 9450.00 eury;
Vandentiekio tinklai Dirkintil kaime -2366,02 eurai;
Buitiniai nuotekq Salinimo tinklai Dirkintq kaime -2669,59 eurai;
Kompiuteris Intel Core - 538,55 eurai;
Kompiuteris Core - 520,66 eury;
Automobiline priekaba Heinemannlz4l2 - 300,00 eurtl;
Automobiline priekaba Heinemann/z4|2 - 300,00 eury;
Automobiiis VW Transporter - 2950,00 eurq;
Signalo imtuvas (kabeliq ieSkikiis) - 3006,05 eurai;
Elektros generatorius Diesel HM 6000LHE3(B) - 1540,00 eurr-1;

Perforatorius KHE 285 I su papildomu griebtuvu - 214,05 eurq.
Atliktas kapitalinis remontas arteziniam grqZiniui (Kvedarnos mstl.) - 760,00 eurq

nuosavq leSq ir 4000 eurq i5 Silales rajono gyventojams teikiamq paslaugq gerinimo bei atliekq
lvarkymo programos IeSq.

17. Nuosavomis lesomis Bendrove isigijo ilgataikio turto uZ 24614,92 eury, Silales rajono
gyventojams teikiamq paslaugq gerinimo bei atliektl tvarkymo programos leSomis - 4000.00 eury.

18" Vadovaudamasi Silales rajono savivaldybes tarybos 2015 m. rugsdjo 24 d. sprendimu
Nr. Tl-230 ir Silales rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2015 rn. g*odZio 1d.
lsakymu Nr. DfV-1631 Bendrovei perduotas Silalds savivaldybei nuosavybes teise priklausantis
ilgalaikis nekilnojamas turtas, esantis Teneniq msti., Teneniq sen., Silales r. sav. ir Vingininkq k.,
Silales kaimiSkoje sen., Silales r. sav., kurio verte 671100,00 eurq.

19. Vadovaudamasi projekto ,,Vandentiekio nuotekq tinklq pletra Silales rajone
(Paj[ryje)" Nr.VP3-3,1-AM-Oi-05-036 2015-06-11 statybos uZbaigimo aktu NT.SUA-70-150611-
00047 uZpajamuota ilgalaikio turto -908585,44 eurq.

20. Vadovaudamasi projekto ,,Vandentiekio ir nuotekq tinklq pletra Silales rajone
Paj0ryje, III eile"Nr.VP3-3,1-AM-01-V-05-041 2015-09-30 statybos uZbaigimo aktu NT.SUA-7O-
150930-00084 uZpajamuota ilgalaikio turto -337 561,82 eurq.

2015 metais uZpajamuota ilgalaikio turto pradine verte 1945862,18 eurq.
21. Vadovaudamasi Bendrovds direktoriaus 2015 m. gruodZio 7 d. isakyrnu Nr- 51-V

nuraSytas nereikalingas, netinkamas naudojimui ir nusidevejgs ilgalaikis turtas. Nura5yto ilgalaikio
turto pradine verte 11804,87 eurai, nusidevejimas - 11756,86 eurai, likutine verte 48,01 eurai.

22. Yadovaudamasi UAB,, Silal"s vandenys" valdybos 2014-04-07 pasedZio protokolu
Nr. 5 ir Bendroves 2015-02-13 parduodamo turto vieSo aukciono komisijos posedZio protokolu Nr.5
parduotas ilgalaikis turtas. Parduoto ilgalaikio turto pradine vertd 3127,90 eury, nusidevejimas -
1130,08 eurq, likutind vertd - 1997,82 eurai. Turtas buvo nenaudojamas bendroves reikmems.

23. Sudarytos 44 gamybiniq ir kitq objektq Zemds sklypq panaudos sutarlys. Liko
neiteisinti 23 Zemes sklypai prie turimq vandenviediq ir kitq objektq. 2015 m. juridiSkai iteisinti 8

Zemes sklypai.
24. Bendroves ivykdyti ir vykdomi investiciniai,vandentvarkos projektai finansuojarni

Europos S4jungos strukttriniq fondq, valstybes biudZeto, Silales rajono savivaldybes biudZeto ir
Bendrovds leSomis. Projektai skirti pagerinti vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugas Silales
mieste ir rajone, iskaitant naujq valymo irenginiq, naujq nuotekq siurbliniq statyb4, vandentiekio ir
nuotekq tinklq tiesim4 bei rekonstrukcij4.
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Naujq vandentiekio ir nuotekq tinklq pletra vykdoma siekiant sudarl'ti palankesnes s4lygas
naujiems vartotojams prisijungti prie centralizuotq vandentiekio ir nuotekq tinklq. Poreikis plesti ir
rekonstruoti tinklus atsirado todel, kad:

24.1. dalis vandentiekio vamzdyno blogos bukles: vamzdZiai yra i5 ketaus, metalo, pakloti
apie 1980 metus;

24.2" ypatingai prasta i5 ketaus pagamintq nuotekq vamzdlir4 sandr.rrq kokybe, kas itakoja
vandens infiltracij4;

24.3. dalis savitakiniq nuotekq vamzdLiq yra keraminiai arba gelZbetoniniai, tik 3A %
v amzdtiu, patenki namos b[kles.

{vykdyti projektai pagerino vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq kokybe bei
leme naujq vartotojq prisijungim4 prie vandentiekio ir nuotekq tinklli.

25. Pasibaigus 2015 metams pateikta tredia ataskaita Aplinkos projektq valdymo agenturai
po projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo infrastrukturos renovavimas ir pletra Sitates
rajone", projekto kodas Nr.VP3-3,1-AM-01-V-02-003 uZbaigimo. 2015 metais buvo vykdomi naujq
vartotojq prisijungimai prie vandentiekio ir nuotekq tinklq.

26. Utbaigus projekt4,,Vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo infrastruktfi.ros pldtra Silales
rajone (Laukuvoje)" Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-060, penkerius metus po uZbaigimo, Bendrovd
Aplinkos projektq vaidymo agentrlrai privalo teikti kasmetines ataskaitas. Pasibaigus 2015 metams
pateikta antra ataskaita Aplinkos projektq valdymo agentrlrai po projekto uZbaigimo- 2015 met
buvo vykdomi nauju vartotojq prisijungimai prie naujLl vandentiekio ir nuotekq tinklq.

27. Projektas ,,Vandentiekio ir nuotekr-1 tinklq pletra Silales rajone (Paj[ryje)", Nr. VP3-
3.1-AM-O1-V-05-036, ftnansuojamas i5 20L4-2020 m. ES Sanglaudos programos paramos leSt1,

darbai uZbaigti 20i5 metais 2015-06-11 statybos uZbaigimo aktu NT.SUA-70-150611-00047.
Galutine projekto igyvendinimo ataskaita nepateikta- 2015 m. antrame pusmetyje buvo vykdomi
naujq vartotojq prisijungimai prie naujq vandentiekio ir nuotekq tinklq.

Vykdant projekt4 ,,Vandentiekio ir nuotekq tinklq pldtra Silales rajone (Pajuryje)" paklota
4,621 km vandentiekio ir 6,347 km nuotektl tinklq ,rekonstruota vien4 bei pastatytos 2 naujos
nuotekq siurblines.

28.2015 m. pradetas igyvendinti ir uZbaigtas projektas ,,Vandentiekio ir nuotekq tinklq
pletra Silates rajone Pajtryje, [Ii eile",projekto kodas VP3-3.1-AM-O1-V-05-041. Paklota 1,778
km. vandentiekio tinklq tr 2,346 km. nuotekq tinklq, pastatytos 2 nuotekq siurblines Darbai uZbaigti
2015-09-30 statybos uZbaigimo aktu NT.SUA-7O-150930-00084. 2015-09-30 Aplinkos projektrl
valdymo agenttrai pateikta galutine projekto ,,Vandentiekio ir nuotekq pletra Silales rajone
(Paj[ryje) [iI eile" Nr.VP3-3.1-AM-01-V-05-041 [gyvendinimo ataskaita, patvirtinta 2015-12-08.
2015 m. ketvirt4 ketvirti buvo r.rykdomi naujq vartotojtl prisijungimai prie naujq vandentiekio :"

nuotekq tinklq. Pasibaigus 2015 metams pateikta pirma ataskaita Aplinkos projektq valdy',-.,'
agenturai po projekto uZbaigimo.

29" ULbaigus darbus abiejuose mindtuose projektuose, irengti vandentiekio ir nuotekrl
tinklai visame Pajlrio miestelyje, prie magistraliniq tinklq bus sudaryta galimybe pasijungti 172
b[stams arba 498 gyventojams, vartotojai bus apr[pinti kokybiSku geriamuoju vandeniu, sumaZ€s
dirvoZemio ir gruntinio vandens tar5a bei poZeminio vandens i5tekliq tar5os rizlka projekto
teritorijoje, pageres ivykdyto projekto teritorijoje teikiamq paslaugq kokybe.

Taip pat Siais lgyvendinamais projektais Silales rajone maZinami socialiniai ir
ekonominiai skirtumai tarp ES Saliq nariq ir atskirq regionq.

30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro ivedimo Lietuvos Respublikoje istatymu
nuo 2015-01-01 reguliuojamos (pagrindines) ir nereguliuojamos (nepagrindines) veiklos
paslaugoms kainos pradetos taikyti eurais.

31. 2015-06-18 nutarimu Nr.03-360 Valstybine kainq ir energetikos kontroles komisija
Bendrovei i5dave Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo licencij4 Nr"L7-GVTNT-28.

32.2015 m. birZelio 26 d. Silales rajono savivald,ybes tarybos sprendirnu Nr.Tl-173
patvirtintas Bendrovds 20I5-2019 metq veiklos planas.
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33. Valstybines kainq ir energetikos kontroles komisijos 2015-l l-27 nutarimu Nr.03-610
suderintos Bendroves geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo bei atsiskaitomqjq apskaitos
prietaisq prieZitros ir vartotojq aptarnavimo paslaugq bazines kainos, kurios bus pradetos taikyi
20 I 6-03-0 1.

34.2015 metais vidutinis darbuotojq skaidius - 40 darbuotojq.
35" Bendroves pajamos - 811 tukst. Eur, iSiaidos - 914 tukst. Eur.
36. 20L5 metq nuostolis - i 03 trlkst. Eur.

TII SKYRIUS
PAGzuND INIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

37. UAB ,,Silales vandenys" 2015 metq reguiiuojamos ir nereguliuojamos veiklos
finansiniai rodikliai eurais :

i9 ISlaid

40 Realizacii

41.2015 metu fakt rodikli rodikli hrkst

38

Reguliuoiama veikla Nereguliuoiama veikla
Vandens
tiekimas

ir pardavimas
Nuotekq

tvarkvmas
Kita

veikla K vrso
Realizaciia m3 47 1009 286678 X K

Paiamos 439642 3t7326 54585 8 1 1553
lSlaidos 497653 i808 i8 359t7 914388
Pelnas arba nuostolis -580 r I -63492 l 8668 I 0283 5

lnansrnru rodrkhu palygrnrmas 2015 m. su 20 4 metais eurais
2015 m. 2014 m. Skirtumas

Paiamos 8l 1553 783795 27758
ISlaidos 914i88 890 1 82 24206
Nuostolis - I 0283s - 106387 -3552
Amortizaciniai priskaitvmai I 5553 I 175647 -20116

al nl lnlmas eurars:

ISlaidq straipsnis
Faktiniai rodikliai ISlaidr-1 palyginimas

su 2014 m.2015 m 2014 m
Darbo uZmokestis 312989 284679 283 10

Priskaiwmai soc. draudimui 96643 880r6 8627
Materialines atsargos ir ioms prilveintos 93396 77 597 ts799
Itealaikio turto nusideveiimas t 5553 r n5647 -20 I l6
Kuras 286 i3 37585 -8972
Elektros enersiia r2 I i40 t263s3 -5213
Mokesdiai t5225 t5429 -204
Kitos i5laidos 9085 I 84876 s97 5

Bendra suma- i5 viso 914388 890 1 82 24206

US tIIIIIAS.

Realizaciia m' Skirtumas m3
2015 m. 2014 m. Palyginus 2015 m. su 2014 m.

Vandens realizaciia 471009 459190 + 11919
Nuoteku tvarkvmas 286678 27090s + t5773

a tnl I rnlmas su planuotals I rals eu

ISlaidq straipsnis

Faktiniai
2015 m.
rodikliai

Planuoti
rodikliai
2015 m.

Faktiniq rodikliq
pa.lyginimas
su planuotais

rodikliais

7.



Darbo uZmokestis 313 3t2 1

Priskaitymai soc. draudimui 97 97
Materialines atsargos ir joms prilygintos 93 58 35
ilgalaikio turto nusidevej imas ts5 153 a

L

Kuras 29 38 -9
Elektros energiia tzl t27 -6
Mokesdiai i5 L6 1

Kitos iSlaidos 92 8i 11

Bendra i5laidu suma, i5 viso 915 882 JJ
Bendra pajamq suma, i5 viso 812 785 27

Pelnas, nuostolis 103 -97 6
Vandens rcalizactia tlkst. m3 471 460 ti

Nuoteku tvarkymo r ealizactia tr-rkst. ml 287 271 L6

IV SKYRIUS
VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

42. Siais metais toliau keisime ir lrengsime naujus Salto vandens skaitiklius, tvarkysin- -
Zemds panaudos sutarlis. 2015-12-31 sudarytos 44 gamybiniq ir kitq objektq Zemes sklyi.*
panaudos sutartys" Likg neiteisini 23 Zemes sklypai prie vandenviediq ir kitrl objektq.
UZtamponuosime 2 nenaudojamus grgZinius. [5 bendroves lesq planuojame attikti vandens istekliq
ivertinim4 (aprobavim4) ir sanitariniq apsaugos zonq nustatym4 penkiolikoje vandenviediq, pakloti
apie 2 km .vandentiekio ir nuotekq tinklq, tvarkyti uZdaromEj4 vandentiekio tinklo armatlr4 Silales
mieste (kur nebuvo vykdomi ES projektai) ir kitus reikalingus tinklo remonto darbus, kurie
uZtikintq patikimesni geriamo vandens tiekim4.

43. 2409 m. gruodZio 24 d. suteikta Lietuvos Respublikos finansq ministerijos ilgalaike
paskola 693236,66 eurai pagal paskolos sutarti Nr. 598. Paskola suteikta i5 investicij4 banko
paskolos leSq su 3,948 0% metine pah-rkanq norma iki 2019 metq. 2019 m. kovo 31 d. Europos
investicijq bankas gali perZi[reti ir pakeisti pallkanq norrn4. Paskol4 b[tina pradeti gr4zinti nuo
2016 m. kovo 15 d. lygiomis dalimis po 36486,14 eurus kiekvienais metais iki 2034 m- kovo 15 d.

44. Nuo 20i6-03-01 pradedamos taikyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo
paslaugq bei atsiskaitomqjq apskaitos prietaisq prieZitros ir vartotojq aptarnavimo bazines kainos
viena5ali5kai nustatytos Valstybines kainq ir energetikos kontrolds komisijos 2016-01-21 nutarimu
Nr.03-11 ,,Del uZdarosios akcines bendrovds ,,Silales vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekq tvarkymo paslaugq baziniq kainq vienasali5ko nustatymo".

45. 20I6 metams planuojami hnansiniai rodikliai:
45.1. planuojama vandens realizacrja - 480 tukst.m3;
45.2. planuojama nuotekrl tvarkymo rcahzacija- 291 h:kst.m3;
45.3. planuojamos pajamos -900 t[kst. Eur;
45.4. planuojamos i5laidos -863 ttkst. Eur;

i5 to sk.:
45.4.1. ilgalaikio turto nusidevejimas -123 t[kst. Eur;
45.4.2. gamybos atsargos sunaudotos santechnikos, automatikos, elektros remontui ir

kitiems darbams lvykdyti - 66 t[kst. Eur;
45.4.3. kuras - 29 tukst. Eur;
45.4.4. darbo uZmokestis - 313 tukst. Eur;
45.4.5" priskaitymai socialiniam draudimui - 97 ttkst. Eur;
45.4.6. elektros energija - 127 tlkst. Eur;
45.4.7. mokesdiai - i6 t[kst.Eur;
45.4.8. kitos s4naudos - 92 tr:kst. Eur"
46. Ateityje planuojame toliau plesti ir gerinti vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo

paslaugas rajono gyventojams. tS Silates rajono gyventojams teikiamq paslaugq gerinimo bei
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atliekq tvarkymo programos ir Bendroves leSrl numatoma irengti nauj4 buitiniq nuotekq tinkl4
namams Dariaus ir Gireno g. 19 ir 19,A., Paj[rio mstl., Sihles r. sav.

47. 2016 metais igyvendinant projekt4 ,,Vandentiekio ir nuotektl tinklq rekonstrukcijos ir
pletros Silales rajone (Kaltinenuose) vykdomi projektavimo paslaugq ir statybos darbrl vieSieji
pirkimai ir bus teikiama paraiSka Aplinkos projektq valdymo agent[rai del f,rnansavimo skyrimo.
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