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PATVIRTINTA 

Ukmergės rajono savivaldybės  

administracijos direktoriaus 

2022 m. balandžio      d. 

įsakymu Nr.  

 

UAB ‚,UKMERGĖS VANDENYS“ 

 

2021 METŲ METINIS PRANEŠIMAS 

 

Bendrovės veikla 2021 metais buvo sukoncentruota ir vykdoma pagrindinėmis 

kryptimis: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimui, paviršinių nuotekų 

tvarkymui, inžinierinių statinių - vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, didinant  gyventojų ir įmonių 

prisijungimą prie tinklų, investicinių projektų iš dalies finansuojamų Europos Sąjungos, LR Finansų 

ministerijos, savivaldybės ir bendrovės lėšomis, įgyvendinimui. 

Vyko intensyvus darbas su projektais pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos „priemonės Nr.05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektas „Vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ 

ir priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektas „Paviršinių 

nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“.  

Gavus papildomą finansavimą pagal priemonę Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių 

nuotekų sistemų tvarkymas“ projektui „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės 

mieste“, 2019 m. lapkričio 29 d. su  rangovu UAB „Geovizija“ sudarytos rangos sutartys Nr. ES-38-

20191129 „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statyba su projektavimu Malkų, Linų, Alyvų, Vilties, 

Dirvonų, Dirvonų skg. ir Gruodžio 17-osios gatvėse“ ir „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statyba 

su projektavimu Anykščių, Mindaugo, P. Cvirkos, Tvenkinių ir Jogailos gatvėse“,  2020 m. rugsėjo 

14 d. su  rangovu UAB „Inti“ sudaryta rangos sutartis Nr. ES-40-20200914 „Paviršinių nuotekų 

šalinimo tinklų statyba su projektavimu Vilniaus g. Ukmergės m.“ ir 2020 m. lapkričio 27 d. sutartis 

Nr. ES-41-20201127 „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų statyba su projektavimu Koklių Fabriko g. 

Ukmergės m.“, sutartyse numatyti statybos darbai baigti, patvirtintos statinių užbaigimo deklaracijos, 

tinklai ir įrenginiai įvesti į eksploataciją.  

2019 metais lapkričio mėn. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos 

projektų valdymo agentūrai buvo pateikta investicinio projekto paraiška „Privačių namų prijungimas 

prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Ukmergės mieste“ paraišką finansavimui gauti pagal Lietuvos 



aplinkos apsaugos investicijq fondo programos 2ol9 m. leiq naudojimo finansavimo krl,ptl

,,Vandenq apsauga". Patvirtinus projeho parai5k4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m.

geguZes 4 d. isakymu Nr. Dl-254 ,,Del finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos

apsaugos investicijq fondo programos le5q naudojimo 2019 m. finansavimo kryptis" buvo pnimtas

sprendimas skirti projektui finansavim4. Investiciniame projekte numatyt4 kad prie centralizuotq

buitiniq nuotekq tinklq suteikiama galimybe prijwrgtr 67 gyvenamuosius biistus. {gyvendinus

projekt4 2021meh4kovo m6n. metq eigoje buvo prijungti visi projekte numatyti gyvenamieji b[stai.



r. PAGRINDINE BENDROVES YEIKLA

Pagrindine bendrovds veikla - geriamojo vandens tiekimas ir nuotekq tvarkymas, jos

paskirtis - aptarnaujarnoje teritoriloje patikimai ir maziausiomis sqnaudomis tiehi geros kokybes

vandeni vartotojams bei surinkti ir i5valyti nuotekas. Bendrovd be pagrindinds veiklos uZsiima kit4

istatuose numatyta veikl4 siekiant papildomq pajamq ir pelno gavimo. Vykdoma transporto

priemoniq ir mechanizmr+ nuom4 inZinerine veikl4 atliekami vandens, nuotekg pavir5iniq nuotekq

laboratoriniai tyrimai, vandentiekio ir nuotekq tinklq tiesimo darbai.

Vadovaujantis Statybos Produkcijos Kvalifikacijos Centro patvirtintais reikalavimais,

2018 m. spalio 31 d gaut4 kvalifikacuos atestatas Nr.8501, kuriuo suteikiama teise b[ti ypatingo

statinio statybos rangovu. Statiniai: inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekq Salinimo), taip pat

mindti statiniai, esantys kultUros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kulturos paveldo

vietoveje. Statybos darbq sritys: Zem6s darbai, vmdentiekio ir nuotekq tinklq tiesimas. Kiekvienais

metais atliekami imones Kvalifikacijos atestato perZiuros darbai ir patikra pagal STR I.02.01:2017

VII sk. 108 p. ir pateikiama i5vada del imones Kvalifikacijos atestato perZifrros, kurioje nurodom4

kad imone atitinka Statybos istatymo 18 str. 3 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

2021.01.27 pateiktas Kvalifikacijos atestato perZifros aktas Nr. 5687 su iSvada kad imone atitinka

Statybos istatymo 18 str. 3 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

1.1. Geriamojo vandens gavybq gerinimas ir tiekimas

202I mett4 pabaigai bendrov0 Ukmerges mieste ir rajono gyvenvietdse eksploatavo 35

vandenvietes, 50 grgZiniq, 8 vandens bok5tus, 34 vandens gerinimo lrenginius, 414,7 kivandentiekio

tinklq i5 jq 217,0 km Ukmerg6s m. ir 197,7 krnrajono ryvenvietdse.
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1.1.1 pav. UAB ,,Ukmerg6s vandenys" eksploatuojama vandens tiekimo infrastruktflra Ukmerg6s rajono

savivaldyb6je.

Ataskaitiniais metais Ukmergds mieste buvo iSgauta 1068.683 t[kst.m3, 2020 m. -
1103.020 ttikst.m3, rajono gyvenviet6se 2O2l m. - 284.77 t0kst. m3, 2020 m. - 279.30 tukst. m3

vandens. 202T m. i5gaunamo vandens kiekis mieste, lyginant su 2020 m. sumaZejo nerymiai - 0,31

proc. (1.1.2 pav.) Vykdoma vandentiekio tinklq renovacija sumaZina avarijq skaidiq tinkluose lemia

maZesnius vandens praradimus. Rajono ryvenvietese padidejim4leme didesnis realizuotas vandens

kiekis ryventojams.

UZtikrinant vandens kokybes reikalavimus, bendrovd 2021m. rekonstravo VidiSkiq mst.

vandens gerinimo irenginius. Bendrovds aptamaujamoje teritorijoje visi 100 proc. vartotojai

naudojasi kokybi5ku geriamuoju vandeniu, atitinkandiu Lietuvos higienos noffnos HN 24:2003

reikalavimus. Pagal Siuos reikalavimus yra vykdoma geriamojo vandens kokybes nuolatine ir

periodind prieZiur4 kuriq atlieka bendroves laboratorija turinti leidim4 patvirtint4 Valstybines

maisto ir veterinarijos tamybos.
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1.1.2 pav. Geriamojo vandens iSgavimas Ukmergds m. 2016 -2O21 m.

Vandens tiekimo pertrfikiq, ilgesniq kup2a val. nebuvo, avarijas stengiamasi likviduoti

operatyviai. Analizuojant paskutiniq 3-jq metq lyginamqti laikotarpi avanjq skaidius mieste maheja

nuo 49 - 2018 m. iki 26-2021m. , rajono ryvenviet6se nuo 68 - 2018 m. iki 42per 2021 metus.

Bendrovd, be jau vykdomq vandentvarkos projektq dalinai finansuojamq ES le5ornis,

praeitais metais bendrovds le5omis rekonstravo atviru arba uZdaru bfldu 1,39 km. vandentiekio linijq.

Ataskaitiniais metais pagrinde buvo rekonstruojami vandentiekio tinklai Ukmerges m., Vepriq mst.

ir Redioniq gyvenvieteje. Kadangi didesne dalis vandentiekio linijq tiek mieste, tiek rajono

gyvenviet6se yra senesnes kaip 30 - 40 meh1 tinklq rekonstrukcijai bus reikalingos ir skiriamos vis

didesnds l65os.

Siekiant gyventojams sudaryti sqlygas prijungti bflstus prie centralizuotq tinklq

Ukmerges mieste - Migliq g., Zaliosios g., Dzlkq g., GruodZio 17-osios g., Darbininkq g., Pu5yno g.,

{Zuolq g., buvo nutiesta 0,9 km., Vaitkiinq k. 0,4 km vandentiekio tinkltl

1.2. Nuotekq surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas

Bendrov6 eksploatuoja 318,1 km nuotekq tinkltt i5 jq 209,9 km mieste ir 108,2 km

rajono gyvenvietdse,24 nuotekq tvarlrymo sistemas su valymo irenginiais, dumblo kompostavimo

llfir:sto vrndens i5gavimo kitimas 2016-202l m. (m3imetus)

ir tendeucija
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irenginius, 8l nuotekq siurbliniq gl,zknr pavirSiniq nuotekq tinklq, 4 pavir5iniq nuotekq valymo

irenginius,

Rekonstrukcijos darbq planavimas, nuolatinis nuotakyno tinklo valymas turima kanalq

valymo irangq televizine diagnostikos irangao kurios pagalba atliekama vamzdynq televizine

diagnostik4 nustatoma labiausiai paZeistos tinklo vietos ir pakeidiami naujais vamzdZiais atviru arba

uZdaru btdu uZtikrina savalaiki ir kokybi5k4 buitiniq ir pavirSiniq nuotekq tinklq valym4 ir tai

sumaZino avarijq ir gedimq skaidiq nuotekq tinkluose per ataskaitinius metus lyginant su ankstesniais

10 procentq.

Bendrovd be jau vykdomq vandentvarkos projektq, dalinai finansuojamq ES le5omis,

siekdama gyventojams sudaryti sqlygas pdungti b[stus prie centralizuotq nuotekq tinklq Ukmerges

m. ir rajono gyvenvietdse, papildomai nutiese 1,2 km naujq savitakiniq ir sldginiq nuotekq tinklq

Plediant pavir5iniq nuotekq tinklq infrastrukttr4 nutiese 0,34 km linijq.

Nuotekq valymas - tai investicija i aplinkosaug4, kuri4 reglamentuoja nuotekq nornlos

ir vandens kokybes standartai. Nuotekq uZter5tumo norrnos reglamentuoja vidaus vandens telkiniq ir

teritorinitl vandenq ter5im4 buitinemis ir gamybinemis nuotekomis, todel jas biitina tvarkyti

nedelsiant - valyti dabar - Svariai ryventi Siandien. Svarbiausi rodikliai pagal kuriuos galima

nustatyti vandens valymo kokybg ir irenginiq darbo efektyvum4 yra: suspenduotos medZiagos (SM),

kurios rodo bendrqji vandens uZter5tum4 biocheminis deguonies suvartojimas (BDSz) parodo

biologinio valymo efektyvumq bendras azotas (BN) bei fosforas (BP) uZter5tum4 biogeninernis

medZiagomis. Tar5os integruotos prevencijos ir kontroles (nPK) leidime bei Nuotekq tvarkymo

reglamente keliamus reikalavimus nuotekq i5valymo kokybei Ukmerges miesto ir rajono valyklose

tikrinama pagal tris valomus parametrus: BDSz, BP, BN. Vidutine metine i5tekan6iq nuotekq tarSos

koncentracij a202I m. sudar6: BDSz - 6,45 mgOz/l (leidZiama 15 mgOz/l ), BN - 4,7 mgL (leidZiama

l5 mg/l), BP - 0,67 mg/l (leidZiarna2 mg/l)

1.2.1. pav. matome visq atitekandiq ter5alq kiekiq padidejim4 2021 metus, lyginant su

ankstesniais 2020 m. ir 2019 m. Ter5alq kiekiai, pagal tar3os rodiklius, uZ kuriuos skaidiuojama

stacionari tar5a Ukmerges NVI lyginamaisiais metais i5lieka maiat pakitusi.
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Ter5alq kleklal Llkmerg6s NVI 2019 - 2021 m.
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1.2.1. pav. Terlalq kiekiai, uZ kuriuos skaiiiuojama stacionari tarla Ukmergds NVI ui All9 - 2021 metus

Bendras stacionarios tar5os mokestis pagal atskiras ter5alq grupes Ukmergds miesto

NVf pavaizduotas 1.2.2. pav. Lyginant 202I m. su 2020m. ir 2019 m. padidejo 168,8 proc. Tam

itakos turejo Zenkliai padidejg mokestiniai tar5os tarifai, isigaliojg nuo 2021.01.01 d.

Stacionari tar3a, Eur vi2019 - 2021m.
Eur
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Nuotekq uZter5tumo kontrolg vykdo bendroves nuotekq tyrimq laboratorij4 hrinti LR

Aplinkos apsaugos agent[iros i5duot4 leidim4 Nr.lAT-232 atlikti tar5os Saltiniq iSmetamq i aplink4

ter5alq ir aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.

Ukmerg0s miesto NVf faktinis i5tekandiq i5valytq nuotekq kiekis sudar0. 2021 m. -
1101385 m3,2o2om - 1046151 m3,2019 m.-lo347I m3. Lyginantkeliqpaskutiniqmetqduomenis

1.2.3 pav., o taip pat pateiLlus Lietuvos metrologijos tamybos duomenis apie i1,miu padidejusius

arba sumaZdjusius i5kritusiq krituliq kiekius, darome iSvad4 kad didelis pavir5iniq nuotekq kiekis

patenka i buitiniq nuotekq tinklus del pavir5iniq nuotekq tinklq nebuvimo, senq, nesandariq buitiniq

nuotekq tinklq prastos blkles. Skirtumas tarp faktiniq ir realizuotq nuotekq kiekio palyginimas

pateiktas 1.2.3 pav.

Nuotekq kiekiai, atveZami i5 gyventojq asenizacinemis transporto priemondmis 2021 m.

sudare 8044 m3, 2020m. - 5988 nf . ZS proc. padidejusiam nuotekq surinkimui didZiausi4itak4

sudard didesnis uZsakymq skaidius i5 rajono ir sodq bendrijose gyvenandiq gyventojq del keliamq

grieZtesniq aplinkos apsaugos reikalavimq, vie5inimo ir augandio gyventojq s4moningumo tvarkyti

nuotekas saugiai, neter5iant gamtos.

Vienas saugiausiq ir efektyviausiq b[dq tvarkyti nuotekq valymo irenginiuose

susidaranti dumbl4 - apdoroti ji ir paversti kompostu. Pabaisko senifinijoje, Sargeliq kaime irengta

kompostavimo aik5tele, kurioje visas nuotekq valymo irenginiuose susidargs, centrifugomis

nusausintas dumblas, pristatomas ir kompostuojamas Sioje aik5teleje 0.2.a pav.), dia taip pat

atveZamas kompostavimui dumblas i5 Sirvintq miesto nuotekq valyklos. Per 2O2l metus buvo
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Suminiai i5valytq ir realizuotq nuotekr; kiekiai 2019 - 2021 m.
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1.2.3 pav. Ukmergds NVf iStekaniiq iSvalytq ir realizuotrl nuotekq suminis kiekis uZ 2Ol9 - 2021 metus



paruoSta 2772 tont4 komposto, kuriam pagamrnti buvo sunaudota 4570 t. dumblo ir 3093 t.

struktlrines medZiagos.

1.2.4 pav. Dumblo kompostavimo aikltel6 ir mechanizmai
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2. BENDROVES pr,LUNIS KAPITALAS IR VALD\MAS

UAB,,Ukmerges vandenys" (toliau-Bendrove) buvo iregistruota 1995 m. balandZio 7 d.

Ukmerges rajono valdyboje kaip SP UAB ,,Ukmerges vandeny" registracijos Nr. UAB 95-7.

2002 metq gruodZio 17 d. Ukmerges rajono savivaldybeje perregistruota i UAB

,,Ukmerg6s vandenys", iregistravimo Nr. UAB 02-24.

Ukmerges rajono savivaldybes tarybos 2018 metq geguZes 29 d. sprendimu Nr.7-154

didinamas Bendrov0s istatinis kapitalas 378270 rmt. paprastqjq vardiniq 2,9 Ew:nominalios vertds

akcrj.l. Padidinus Bendrov6s istatini kapital4 istatinis kapitalas yra 8 095 254,30 Eur padalintas i

2791467 vnt. paprastqiq vardiniq Bendrovds akcUq.

Bendrovds valdymo organai yra visuotinis akcininkq susirinkimas ir administracijos

vadovas - direktorius.

Visuotinio akcininkq susirinkimo kompetencija, jo su5aukimo tvark4 taip pat bendrov6s

vadovo kompetencij4 jo skyrimo ir at5aukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytqlq Akciniq bendroviq

istatyme.

Bendrov6je pagal atliekamas darbo funkcijas veikia7 tarnybos: vandentiekio stodiq, VN

tinklq eksploatavimo, nuotekq valymo irengrniq energetin6, transporto, abonentq aptamavimo ir

pardavimq skyrius, geriamojo vandens ir nuotekq laboratorija.

2.1. Vadybos sistemos

Nuo 2014 metq bendrovd yra idiegusi integruot4 kokybes, aplinkors apsaugos, darbq

saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal ISO 9001 :2008, ISO 14001:2004bei OI{SAS 18001:2007

standartus ir juos patvirtinandius sertifikatus. Sistema igalioja bendrovg laikytis idiegtq procedurq

reikalavimq laikymosi visai jos vykdomai veiklai, padeda uZtikrinti nuolatini tobulinim4 ir

efektyvum4. 2021m po atlikto audito bendrovd pipaizinta atitinkanti kokybds, aplinkos apsaugos,

sveikatos ir saugos vadybos sistemas pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

standartus, gauti juos patvirtinantys sertifikatai. Pateikta auditoriaus i5vada: audito metu nebuvo

nustatyta neatitikdiq, organizacijos veiklos ir procesai sistemingai valdomi, vidlaus audito planas

sudarytas, jis susrjgs su standartq reikalavimais ir jo laikomasi, yra pozityvus darbuotojq mqstymas,

noras tobulinti imones veikl4 vadybos procesus.
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3. VEIKLOS REZULTATAS, FINAIISNIAI IR PAGRINDINIAI VEIKLOS

RODIKLIAI

202I metr4bendroves pajamos sudare 3028,98 ttikst. Eur, 2020 m. sieke 2804,52 t[kst.

Eur ir tai sudar6 224,46tikst. Eur arba 7,5 proc. daugiau nei 2020 m.IS pagrindinds bendrovds veiklos

(geriamojo vandens tiekimo, nuotekq tvarkymo, pardavimo bei nuotekq transportavimo pajamos)

sudar6 25gl ,49 tflkst. Eur, 2020 m. - 2498,36 ttfkst. Eur, tar - 93,13 trkst. Eur daugiau nei 2020 m.

I5 kitos veiklos ataskaitiniais metais gautos pajamos sudard 437 ,49 tlkst. Eur, 202O m. - 306,16 tlkst.

Eur. Gautq pajamq i5 pagrindines veiklos ir kitos veiklos pasiskirstymQ proc. pavaizduota 3.1 par'.

Pajamq stuktflra 2021 m.

,' Vandcns tickimas ir nuotekq tvarklmas Kita veikla

3.1 pav. UAB ,,Ukmerg6s vandenys" pajamg struktiira uil 2O2l m-

Bendrove 2021 finansiniais ataskaitiniais metais uZdirbo 183,83 tlkst. Eur grynojo

pelno. Pagrindiniai bendrov€s finansiniai ir veiklos rodikliai pateikti 1 ir 2lenteldse.

I lentele. UAB .,(Ikrnerges vandenys" pagrindiniai finansiniai rodikliai

Pasrindiniai fi nansiniai rodikliai 2021m 2020 m 2019 m

Pardavimo paiamos. tfikst. Eur 259t.49 2498.36 2255.52

Pelnas iki mokesdiq pallkanq mokdjimo, nusidevejimo

ir amortizaciios (EBITDA), tfikst. Eur 668,01 655.51 575.93

Pelnas (nuostoliai) prie5 apmokestinima. tlkst. Eur 183.83 t82.45 114.09

Grynasis pelnas (nuosloliai), t[kst. Eur 183.83 165.24 109.96

Turtas laikotarpio pabaieoie. hrkst. Eur 22459.91 22300.82 21923,05

Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje, tlkst. Eur 8589,64 8435.54

EBITDA pelningumas. proc. 25-78 26.24 25.53

Veiklos pelningumas, proc. 7.09 7.03 5.06

Grynasis pelningumas. proc. 7.09 6.61 4,88
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2 lentele. Pagrindiniai veiklos rodikliai

Metai 2021 2020 2019

Veiklos rodikliai, tiikst. m3

Vandens realizaciia 1068,2 1044,4 1049.',]

Nuoteku reahzaciia 976.t 953,5 936

Vartotoiu ir abonentu skaiiius metu pabaigai, vnt

Vartotoiai 14000 13668 13449

Abonentai (imones) 400 408 422

Lietaus (pavir5iniu) nuotekttr abonentai 72 70 69

Eksnloatuoiamu tinklu ilsis, krn

Vandentiekio tinklai 414.7 412,8 408,1

Nuoteku tinklai 318.1 316,9 314,7

Lietaus (oavir5inir]) nuoteku tinklai 9t.2 85.4 83.8

Bendrov6s patiriamq veiklos sEraudq strukhra pavaizduotos 3.2 pav. Pagrindines

veiklos tiesioginds, bendrosios ir administracines sqnaudos 2021 m. sudare - 2498,81 t0kst. Eur.,

lyginant su 2020 m. - 2373,27 t[kst. Eur. sqnaudos i5augo 5 proc. Pagrindinds prieZastys, lemusios

sqnaudq augimq buvo: i5augusios elektros energijos ir skirstymo paslaugq kainos, padidintas darbo

uZmokestis darbuotojams, ilgalaikio turto nusiddvejimo sqnaudq padidejimas del iryvendintq

vandentvarkos projektg finansuojamq Europos S4jungos fondq paramos bei nuosavomis bendrov€s

le5omis, padidejg nuotekq tar5os mokesdiai. Kitos sqnaudq rU5ys liko pana5aus dydZio kaip ir

ankstesniais metais.

Pagrindinds veiklos s4naudq struktiira 2021 m.

3Yo

l20h

loh

, Ilgalaikio turto nusid6vdjimas

. Soc. draudimas

. Kuras

'Mokesiiai

Darbo uZmokestis

, El. energija, Sildymas

. Mediiagos

. Kitos s4naudos

3.2 pav. UAB ,,Ukmerg6s vandenys" pagrindinOs veiklos sqnaudq struktiira 2021 m.
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2O2l m. bendroveje buvo sunaudota2289}43 kWh elellros energijos 1rt225930,40 Eur,

2020 m. - 2182618 kWh elektros energijos tiz 204139 Eur. Suvartojimas padidejo del ivestq i

eksploatacij4 naujai pastatytq Petroniq k. nuotekq valymo irenginiq Siesikq mst. nuotekq

persiurbimo stodiq, padidejusio nuotekq ir i5gaunamo vandens kiekiams. I5laidos elektrai didejo vir5

9 proc. lygrnant su 2020 m., tai itakojo Zenkliai padidejusi kaina uZ elektros energij4 ir mokestis uZ

galiE Kaip ir ankstesniais metais buvo tobulinamos irenginiq valdymo sistemos, sumontuoti nauji

modemls siurbliq valdymo skydai su duomenq perdavimu i IIWI SCADA ,,Ametistas", Vidi5kiq

mst., Redioniq k. vandens gerinimo irenginiuose sumontuoti nauji irangos valdymo slrydai, kas

suteikia galimybg irengimq valdym4 vykdyti nuotoliniu b[du o taip pat operatyviai reaguoti Salinant

atsiradusius gedimus.

Paskutiniq trijq metq laikotarpiu vis didejantys gedimai ir sutrikimai elektros energi.ios

perdavime, saugumo ir patikimumo uZtikrinime, atspindi vis blogejandi4 elektros energijos tiekimo

operatoriaus (ESO) tinklo biiklg ir kokybg. Padidejg trikdZiai ir vir5ftampiai tinkle sugadina ar

sutrikdo mikroprocesorinds irangos darb4, del ko reikia rykti i objektus ir atlikti irangos keitimo,

perleidimo darbus, kas itakoja bendroves sqnaudq didejim4. Del vis daZniau pasitaikandiq sutrikimq

elektros energijos perdavime rajono gyvenvietese, buvo isigyti 4 dyzeliniar generatoriai, i5 kuriq

stacionariai sumontuoti Jasiuli5kio k. ir Zelvos mst. vandens gerinimo irenginiuose, kiti 2 kilnojamo

tipo ir pristatomi sutrikus elektros energijos tiekimui i bet kuriq gyvenvietg, kad laikinai uZtiknnti

gyventojq apr[pinim4 geriamuoju vandeniu.

Gamtiniq dujq suvartojimas 2021 m. sudar6 32548 m3, lyginant su 2020 m. -23997 rf .

Suvartojimo padidejim4leme Saltesn6s oro sqlygos, I5laidos uZ dujas del i5augusio suvartojimo ir

Zenkliai i5augusiq kainq padidejo 338 proc.

Vandens realizaclja 202I m.lyginant suZO2O m didesne 23,1 tiikst. m3 ir tai sudard 2,1 proc.

padidejimq nuotekq padidejo 22,6 ffikst. m3, kas sudard 2,3 proc. padidejima.
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Suminiaigeriamojo vandens tiekimo bei nuotekq Salinimo pardavimai kub.m

2011 -2021 metais

2011m. 2012m. 2013m 2015m 2016m 2O17m 2018m

3.3 pav. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo realizuotq kiekiq dinamika 2011 m - 2O2L m

Lyginant geriamojo vandens pardavimus pagal vartotojq grupes 2021 m. - 2O2O m.,

matome padidejim4privadiq miesto bei kaimq namq gyventoj4 pramones imoniq. NeZymus vandens

suvartojimo maZejimas kitq imonig parduodamo vandens kar5to vandens ruo5imui leme situacija

Salyje del COVID-l9 pandemijos, kurios metu istaigos, imonds nedirbo pilnu darbo reZimu. Naujq

vartotojq pajungimas gyvenviet6se ir mieste, igyvendinant ES, savivaldybes ir bendrovds le5omis

finansuojamus vandentvarkos pletros projektus, padidejgs vandens kiekis laisfmui didino gyventojq

geriamojo vandens ir nuotekq tvarkymo paslaugrl apimtis. I5vestinis vandens suvartojimas vienam

gyventojui rajone padidejo nuo 2,15 m3/men. lkr 2,21m3lmen., nuotekq nuo 2,0 m3/mon. lki 2,06

m3/men. Realizaciniq geriamojo vandens kiekio pasiskirstym4 tarp vartotojq matome 3.4 pav.

! Vandens tiekmas kub. m. I Nuotekq salinimas kub.m.

Vandens realizacijos pasiskirstymas tarp imoniq ir gyventojq 2021 metais I

Ff""e" rcr;t"j"il

3.4 pav. Realizuoto geriamojo vandens pasiskirstymas proc. pagal imones ir ryventojus
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Siekiant didesnio naujq vartotojq pajungimo, intensyviai buvo vykdorm vandenhekro

ivadq, nuotekq i5vadq projektavimo ir klojimo darbai. 2021 m. prie centralizuotq vandentiekio ir

nuotekq tinklq prisijunge 119 naujq vartotojg parengla 167 vandentiekio ivadq ir nuotekq i5vadq

projekh; i5duotos 192 prisijungimo sqlygos.

Naujq vartotojq atsiradimas i5 dalies kompensuoja maZejanti vandens suvartojim4 del

pastoviai maZejandio gyventojq skaidiaus r{one, kaimo vietovdse del vis maZesnds gyventojq

vedamos iikin6s veiklos.

Siekiant visapusi5kai ivertinti Ukmerges vandens tiekimo sistem4 ir nustatyti joje

susidarandius tiek fizinius, tiek komercinius nuostolius buvo tgsiamas 2017 m. praddtas, projektas

,,Vandens netekdiq miesto vandentiekio tinkluose maZinimo programa". Jo vykdymo metu buvo

atlikti matavimai ir tyrimai vandens tiekimo sistemoje, vandens suvartojimo matavimai

daugiabudiuose, skaitikliq analize ir skersmens parinkimas, rekomendacijos vandens nuostoliq

mafinimui ir darbuotojq mokymas, prad6tas montavimas C klases vandens skaitikliq. 2021m. toliau

buvo rykdomas B klasds vandens skaitikliq keitimas i C klases vandens skaitiklius, kas leido

sumaZinti nuostolius daugiabudiuose namuose iki 6,6 proc.,2020 m. jie sudare 7 ,6 proc.,2019 m jie

sudar6 8,14 proc. C klases vandens skaitikliq keitimas apima Se5iq metq laikotarpi. {diegta

vandentiekio tinklq monitoringo sistema leidLia greidiau ir tiksliau nustatyti vandentiekio avarijos

vietq j4 pa5alinti ir tokiu b[du sumaZinti nuostolius vandentiekio tinkluose.

Kad geriau suilnoti abonentq ir vartotojq nuomonq apie teikiamq paslaugq ir

aptamavimo kokybq bendrovds internetineje svetaineje www ukvand.lt patalpinta parengla apklausos

anketa su klausimais. Kiekvien4 ketvirti apklausos renitatu perZiiirimi, apibendrinami Erimq

rezultatu, pateikiamos i5vados. Taip pat giekat lykdoma abonentq ir vartotojq nusiskundimq

registracija i5reik5ti LodLiu, raitu ar kitomis priemonemis. Skundq nagrinejimas stengiamasi atlikti

kuo operatyviau per l-3 dienas.
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4. BENDROVES DARBUOTOJAI

2021 metq pabaigai bendroveje dirbo 86 darbuotojai. Vidutinis vieno darbuotojo darbo

uZmokestis bruto sieke 1472 ew{mdn,, pagal atskiras darbuotojq grupes pateikta 3 lenteleje. Metq

eigoje sezoniniams darbams, buvo papildomai idarbinti 2 darbuotojai. Tai leidiia munN atlikti

pagalbinius darbus, su maZesne darbuotojq kvalifikacija ir Zymiai maZesnemis darbo uZmokesdio

sqnaudomis.

3lentele. Vidutinis m1nesinis darbo uimokestis 2021 m. Wgal darbuotojq grupes

Eit.
Nr.

Darbuotojq grup€s
Darbuotojq

skaiiius

Vidutinis darbo
uZmokestis su

priedais,

neatskaiiius
mokesliq, Eur

1 Administraciia 12 2186

2. Tarnybu vadovai 7 1 889

J. Specialistai t7 t407

4.
Kvalifikuoti darbininkai (elelcromontuotojai, Saltkalviai

remontininkai- vairuotoi ai)
39 l3l0

5. Vandentiekio stoties ir NVI operatoriai 8 1230

6. Nekvalifikuoti darbininkai 3 871

Vidutinis menesinis I darbuotojo darbo uZmokestis (bruto) uZ2O2l

m
86 1472

Didelis ddmesys skiriamas darbuotojq molymui, kvalifikacrjos Ziniq kelimui.

Ataskaitiniais metais atsakingi darbuotojai dalyvavo kvalifikacinio tobulinimo programos

mokymuose ,,Ypatingo statinio statybos vadovo, ypatingo statinio statybos technines prieZilros,

specialiqjq statybos darbq vadovo kvalifikacijos tobulinimo programa", UAB ,,Mokymo studijq

centras" mokymuose ,, Efektyvi komanda", vyko i organizuojamas vandentvarkos fikio parodas,

seminarus Lietuvoje. Bendrov6s darbuotojams keliami reikalavimai: profesionalumas, Zinios,

kompetencij4 kulturinis poZilris (tarpusavio bendradarbiavimas). Siekiant geresniq rezultatg darbq

ir paslaugq kokybes, bendrov6 rlpinasi darbuotojq profesiniq ig[dZiq tobulinimu, ugdymu ir

potencialq atskleidimu. Kvalifikacijos kdlimas naudingas ne tik padiam Zmogui, bet ir imonei, nes tai

padidina darbuotojq gebejim4 prisideti prie organizacijos sekmes.
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5. VADOVO ORGANIZACINE VEIKLA

Bsn&ovds administracijos vadovas yra direktorius. Bendrovds vadovas savo veikloje

vadovaujasi Lietuvos respublikos istatymais, Akciniq bendroviq istatymu, visuotinio akcininkq

susirinkimo sprendimais, bendrovds istatais, kitais teisds aklais, reguliuojandiais imoniq veikl4.

Bendrov6s vadovas organizuoja kasdiening bendrovds veikl4 tvirtina darbo warkos

taisykles, priima i darb4 ir atleidila darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, su kitais

atsakingais darbuotojais formuojaimones strategij% numato ir igyvendinailgalaikius irtrumpalaikius

veiklos tikslus, dalyvauja projektq valdyme, motyvuoja darbuotojus geram ir kolrybi5kam darbui,

skatina darbuotojq iniciatyv4 ir atsakomybg, atsako uZ informacing sklaid4 formuojateigiam4 vieSq14

nuomonQ apie imong ir jos veikl4 bendrauja su finiasklaida.

2021 metq gruodZio 23 d. tup bendroves direktoriaus ir darbuotojq kolektyvo, kud

atstovavo profesind s4junga ,,Solidarumas" pasira.Syta nauja Kolektyvine sutartis del darbo,

profesinig socialiniq ir ekonominiq sqlygq bei garantijq. Kolektvvind sutartis taikoma visiems

bendrovds darbuotojams, nepriklausomai nuo jq narystds Profesindje s4jungoje. 2022 m. sausio 13 d.

sutartis uiregistruota LR Socialines apsaugos ir darbo ministerijoje.

2O2l m. bendroves vadovas tobulino kvalifikacij4 - iSklause mokymq progrilm4

,,Asmenq siekiandiq igyti teisg eiti statybos techninds veiklos pagrindiniq sridiq vadovq pareigas

statiniuose, esandiuose kulttiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttiros paveldo

vietovdje", kuriais suteikiama teise eiti ypatingo statinio statybos vadovo, ypatingo statinio statybos

techninOs prieiluros, ypatingo statinio specialiqq statybos darbq vadovo pareigas statiniuose.

esandiuose kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietoveje,

baige mokymo kurs4 pagal Ekstremaliqiq situacijq valdymo planq rengimo tgstinio civilines saugos

mokymo programq, dalyvavo UAB ,,Mokymo studijq centras" mokymuose ,, Efektyvi komanda",

savivaldybes imoniq, istaigq darbuotojq mokymuose ,,Emocinis itampos darbuotojq kolektyve ir jq

valdymas", ,,Psichind darbuotojq kolektyvin€ sveikata ir mobingas". Bendrovds vadovas ryko i

organizuojamas vandentvarkos flkio parodas, seminarus, dalyvavo LR Aplinkos ministerijos,

Aplinkos projekq valdymo ir Vie5rllq investicijq pletros agentUry organizuojamuose pasitarimuose

ir pristatymuose, Lietuvos vandens tiekejq asociacijos tarybos ir prezidiumo posddZiuose,

prie5gaisrines ir darbq saugos mokymuose. 2021. m. buvo perrinktas i LVTA tarybos prezidiumo

narius.
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5.1. ATLIKTI PATII(RIIIIMAI

UZ ataskaitinius metus nepriklausoma audito fmone UAB ,.Analitika" atliko UAB

,,Ukmerges vandenys" frnansiniq ataskaitq rinkinio ir Reguliuojamos veiklos ataskaitq audit4

[mones DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB 2O2l metq lapkridio

m6nesi atliktas auditas, siekiant gauti arba i5laiklyti UAB ,,Ukmerges vandenys" vadybos sistemq

sertifikavim4ISO 14001:2015,ISO 9001'.}OL1,ISO 45001:2018 standarhrs. Sertifikavimo apimtis -
geriamojo vandens tiekimas, nuotekq tvarkymas, vandentiekio ir nuotekq tinklq statyba- Audito metu

nebuvo nustatyta neatitikdiq vadybos sistema ivertinta kaip rezultatyvi ir atitinkanti standartrtr

reikalavimus.

Kaip ir kiekvienais metais bendroves nuolatines reguliuojamos veiklos prieilur4 atlieka

Valstybine energetikos reguliavimo tamyba-

Ukmergds valstybine maisto ir veterinarijos tamyba metq eigoje vykdo geriamojo

vandens subjektq patikrinim4 pagal nustatytus reikalavimrs ,,Geriamojo vandens kokybes

programa".

Kiekvien4 metq ketvirti LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos

departamento Ukmerges rajono agenhlra atlieka planinius ir neplaninius patikrinimus del geriamojo

vandens tiekimui, nuotekq ir nuotekq dumblo tvarkymui keliamq aplinkosauginiq reikalavimq

laikymosi. Metq eigoje Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas kartu su kitq regionq

departamentq atstovais kiekvien4 metq ketvirti atliko planinius patikrinimus del aplinkosauginiq ir

mokestiniq reikalavimq laikymosi.

Visq patikrinimq metu esminiq paZeidimq nebuvo nustatyt4 nereik5mingi neatitikimai

paialinti.
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6. VErr(LOS STRATEGTJOS IGYVENDTNTMO APZVALGA

Bendrov6s veiklos strateginio plano tikslas - atsiZvelgiant i esam4 vandentvarkos blklg

Ukmerg0s mieste ir rajone, nustatyti vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq teikimo kryptis,

strateginius tikslus, uZdavinius 2019-2022 fr., pagal kuriuos renglamos vandenfvarkos

infrastrukhlros pletros, atraujinimo bei remonto programos ir priemones, siekiant uZtikinti ir

sudaryti s4lygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybes reikalavimus atitinkanti

geriamqji vandeni ir nuotekq tvarkymo paslaugas.

Vienas i5 pagrindiniq veiksniq lemiandiq bendrovd.s veiklos pokydius yra informacinig

automatizavimo sistemq pldtra, inovacijos, susijusios su naujq medZiagq, technologijq bei proceso

monitoringo priemoniq ktrimas. Modemios informaciniq automatizavimo technologijq priemon6s

maZina darbo laiko s4naudas, padeda optimizuoti personalo darb4 uZtikrinti technologiniq procesq

valdymq suteikia galimybes optimizuoti vandentvarkos veiklos procesus. Pakankami techniniai

pajegumai ir i5tekliai suteikia galimybes bendrovei vykdyti vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo

pletr4 uZtikrina kokybi5kas paslaugas, susijusias su pagrindine bendrovds veikla

Veiklos strategijoje numatyti ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai, uZdaviniai ui 2021 m

iryvendinti plane numatytomis priemon6mis, rezultatq rodikliai pasiekti. Pasiektq metiniq veiklos

tikslq atitikimas nustatytiems tikslams vertinamas pateiktas 4lenteleje pagal numatytus vertinimo

rodiklius. Matome, kad bendrove pasiek6 visus rodiklius i5 siekting ivykdydama nustaltus

trumpal aikius tikslus ir j ai keli amus reikal av imus.

4 lentele. Pasiekn1 veiklos tiksl4 vertinimo rodikliai ir jry pasiehmo rezultatas

Eil.
Nr.

Rodiktio pavadinimas
Siektinas rodiklis

(per metus)

Siektinq rodikliq

ivykdymas
(per metus)

I
f siskolinimo koeficientas

(reikime taikoma ilgal aikiq
ir trumpalaikiu isiskolinimq)

Iki 30

0 (ilgalarkiai)

1,86 (trumpalatkiai)

2.
Geriamojo vandens kokybes

uZtikrinimas

Rekonstruoti ne maZiau 1

km vandentiekio tinklq,

atlikti remonto darbus ne

maiiau I vandens

serinimo ireneinyie.

Rekonstruota >1,39 km.

vandentiekio tinklq.

Rekonstruoti Vidi5kiq mst.,

vandens gerinimo irenginiai.

J.
Aplinkos ekologijos

gerinimas

Suremontuoti arba

pastatyti nauj4 1 nuotekq

valymo irengini,
rekonstruoti 0,5 km
nuoteku tinklu.

Rekonstruoti Tulpiakiemio k.

valymo irenginiai,
rekonstruota > 0,5 km

nuotekq tinklq, irengta naujq
>1,2 km.

4.

Elektros energij os (k\Yh)

kiekio maZinimas I m3

nuoteku pakelti bei i5valvti

5 proc. 5,5 proc.
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5.
Avarij q (registruoj amq)

skaidiaus maZinimas
l0 proc.

12 proc.

6.
Vandens netekdiq maZinimas

daugiabudiuose namuose
I proc.

1,13 proc.

7. Nauj q vartotojq prij ungimas
Pajungti ne maZiau 50

bustu

189

8.

Vartotojq (abonentq)

apklausa(visuomenes

nuomone apie imones
atliekamas paslaugas)

Ne maZiau I
2

9.

Darbuotoj r1 dalyvavusiq

kvalifikacijos kelimo

kursuose/mokymuose,

skaidius

Ne maZiau l0 proc. visq

darbuotojq

3li proc.
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7. PLANAI IR PROGNOZES

2O22m. pagrindine bendrovds veiklos strategijabus vykdom4 vadovaujantis patvirtintu

UAB ,,Ukmerges vandenys" 2019-2022 mefi4strateginiu veiklos planu ir bendroves 2021-2023 mefi4

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo veiklos planq kuriuose numaqrti ilgalaikiai ir

trumpalaikiai strateginiai tikslai, uZdaviniai ir priemones jiems igyvendinti. Didelis demesys bus

skiriamas investiciniams projektams, kuriq pagrindinis tikslas yra suteikti galimybes Ukmergds

miesto ir rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekq tvarkrymo

sistemos bei gauti kokybi5kas vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugas Ukmergds rajono

savivaldybdje, todel bus tEsiamas aplinkos apsaugos investiciniq projektq ,,Privaiiq namq

prijungimas prie nuotekq surinkimo infrastnrktlros Ukmerges mieste" igyvendinimas. PasiraSius

sutarti su Vie5qjq investicijq pldtros agentura projeklui Nr. 05.3.2-VIPA-'I-024-03-0001 ,Jrluotekq

surinkimo tinklq pletra Ukmerges rajono savivaldybeje" pagal priemong 05.3.2-VIPA-T-024

,,Nuotekq surinkimo tinklq pletra" bus lrengiami vandens tiekimo ir nuotekq surinkimo tinklai

sodininkq bendrijose ,,Pu5ele", ,,Rasa" ir ,,Dukstyndl6". Projeklo metu numatoma nutiesti apie 5,6

km vandentiekio ir 7 km nuotekq tinklq irengti 2 nuotekq siurblines ir suteikta galimybe prisijungti

I 76 gyvenamiesiems bustams.

fryvendinant projektus, susijusius su VN tinklq pletra Ukmerges mieste ir rajono

gyvenvietdse, didZiausias demesys skiriamas ivykdymui ES Direktyvos 9ll2TT1EEB

Aglomeracijose > 2000 GE, kuriose yra irengta centralizuotoji nuotekq surinkimo sistem4 98 proc.

toje teritorijoje esantys bustai turi bflti pajungti prie surinkimo sistemos. Tai apims Ukmerges miesto

aglomeracij4 kurioje per 2022 m. ir 2023 m. privalesime pajungti ne maZiau kaip 150 b[stq. Siekiant

didesnio naujq vartotojq pajurgrmo, intensyviai bus rykdomi vandentiekio ivadq nuotekq i5vadq

projektavimo ir klojimo darbai.

Kad pagerinti pavir5iniq nuotekq surinhm4 nuo gyvenamq,Ll teritorijq, siekiant

sumaZinti uZtvindymo pavirlindmis nuotekomis rizik4 ir neigiam4 poveiki aplinkai Ukmerges mieste

gavus numatom4 papildom4 finansavim4 pagal LR Aplinkos ministerijos numatytq 20T4-2020 m. ES

fondq investicijq veiksmq programos 5 prioriteto ,r{plinkosaug4 gamtos iStekliq damus naudojimas

ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonds Nr. 05. I . 1-APVA-R-007 ,,PavirSiniq nuotekq sistemq

tvarkymas" bus lykdomas Antakalnio g., Darbininkq g. projekq igyvendinimas, plediant pavirBiniq

nuotekq surinkimo tinklus Ukmerges m.

Bendrovd, be investiciniq projektq, 2022metus numato atlikti patvirtintuose bendrov6s

2019-2022 metq strateginiame veiklos plane ir 2021-2023 metq geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekq tvarkymo veiklos plane numatytus darbus:

2l



- privadiq b[stq pajungrmui, irengti VN tinklus Gerviq g., Pempiq g., Pievq g. sodq

bendnloje ,,Pu5el6";

- atlikti Ukmerges miesto VN tinklq rekonstrukcijos darbus Maironio sk., Bilifino g.,

Cvirkos ir Trakq gatvdse, kuriose bus vykdoma numatyti gawiq dangtl rekonstrukcrjos ir remonto

darbai;

- perkloti atviru ir uZdaru b[du labiausiai avaringus, senas rajono gyvenviediq

vandentiekio, nuotekq tinklq linijas Lyduokiq, VidiSkiq, Taujenq miesteliuose;

- atlikti vandens gerinimo irenginiq remonto darbus Lyduokiq ir Siesikq mst.;

- Ukmergds m. nuotekq valykloje nuotekq linijq DN 600 remonto darbai i5 paskirstymo

kameros i aerotenk4

- pavir5iniq nuotekq sistemq Ukmerges mieste valymas ir tvarkymas, jq remonto ir naujq

lrengimo darbai;

- atlikti administracinio pastato, nuotekq siurblinds pastato N. 4 remonto darbus;

- tgsiant komerciniq ir fiziniq nuostoliq maZinimo vandentiekio tinkluose darbus, pagal

atlikt4 studrj4 bus vykdomas vandens skaitikliq skersmens parinkimas, keidiami esami B klases

skaitikliai i C klas€s, atliekama vandens suvartojimo analize daugiabudiuose, privadiuose btistuose,

imonese ir istaigose;

- maZinant kuro sqnaudas ir eksploatacines i5laidas, atraujinant technikos parkq,

numatoma isigyti krovinini automobili;

- uZtikrinant nepertraukiam4 vandens tiekim4 Ukmerges m. isigyti ir sumontuoti 180

- 200 kW dyzelini generatoriq vandens gerinimo irenginiuose.

Vykdant ir pletojant savo pagrinding veikl4 pritraukiant investicijas i vandentvarkos

uki, didinant vartotojq skaidiq, vartotojq ir darbuotojq supratim4 priimant pagristus verslo

sprendimus, ne tik padeda uZsitikrinti veiklos pletrq bet ir didina imones vidaus procesq

veiksmingum4 ir tai tampa sekmds garantu, kad bendrove taptq paimgr ir efektyviai dirbanti vandens

tiekimo imone Lietuvoj e.

Bendrovds veikla turi bUti orientuota i vartotojq poreikiq tenkinim4 pastovrl paslaugq

prieinamumq kokybes ir kainos santykio gerinimq Sutvarkytas vandens tiekimas palengvina ne tik

buiti, tai neabejotinai turi didelg itak4 Zmoniq savijautai ir sveikatai, o tinkamas nuotekq tvarkymas -

apsaugo nuo aplinkos tar5os.

Direktorius Rimas Arlinskas
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