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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2013 METUS

DIREKTORIAUS ŽODIS

2013 metais pabaigta keletas projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis.

Bendra projektų vertė – 27,7 mln. Lt.

Įgyvendintas labai svarbus projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros

plėtra Tauragės rajone (Tauragėje, Gaurėje, Pagramantyje, Dapkiškiuose)“. Įgyvendinus šį projektą,

prie vandentiekio ir nuotekų tinklų gali prisijungti ne tik Tauragės miesto bet ir kaimų gyventojai.

UAB „Tauragės vandenys“ indėlis į šį projektą – 1,1 mln. Lt.

UAB  „Tauragės  vandenys“  2013  metais  savo  lėšomis  įgyvendino  projektą  „Tauragės

vandenvietės rekonstrukcija‘ elektrinę dalį. Projekto vertė – 1,1 mln. Lt. Projekto metu sumontuotas

90 kW galingumo generatorius, kurio pagalba, dingus elektrai, vandens tiekimas miestui nenutrūks.

Vienas iš pagrindinių bendrovės uždavinių – siekti, kad kuo daugiau gyventojų prisijungtų

prie naujai nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis.

UAB „Tauragės vandenys“ direktorius

Eduardas Anulis
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UAB   “TAURAGĖS VANDENYS”

METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2013 METUS

BENDRIEJI VEIKLOS RODIKLIAI

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas

Parengta už 2013 metus.

Pagrindiniai duomenys apie bendrovę:

Bendrovės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė
„Tauragės vandenys“

Bendrovės adresas: Šlaito g. 2 , LT -72107 Tauragė

Telefonai: (8~446) 61 174
(8~446) 61 198

Faksas: (8~446) 61 191

Elektroninis paštas: administracija@tauragesvandenys.lt

Interneto tinklalapis: www.tauragesvandenys.lt 

Teisinė – organizacinė forma: Juridinis asmuo, uždaroji akcinė 
bendrovė

Registracija įmonių rejestre:
Įregistravimo data: 1991 m. kovo 28 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonė Registrų centro

Tauragės filialas

Kodas: 179249836

Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis

• Tiekti labai geros kokybės vandenį

• Rūpintis aplinka, šalinti ir valyti nuotekas

• Dirbti klientams

• Imtis iniciatyvos

• Taikyti naujoves
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UAB   “TAURAGĖS VANDENYS”

METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2013 METUS

BENDROVĖS VALDYMAS

Tauragės  vandenys  –  uždaroji  akcinė  bendrovė,  kurios  įstatinį  kapitalą  sudaro  22872,2
tūkst.Lt. Jos akcijos priklauso Tauragės rajono savivaldybei. Bendrovės akcininkė – Tauragės rajono
savivaldybė - tiesiogiai dalyvauja įmonės valdyme į bendrovės valdybą deleguodama savo atstovus.

VALDYBA

Algirdas Mosėjus
Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius

Jonas Gečas
UAB „Tauragės vandenys“ technikos direktorius

Donata Dervinskienė
Tauragės rajono savivaldybės tarybos sekretorė

Redutė Masolienė
Tauragės rajono savivaldybės juridinio ir personalo skyriaus vedėja

Mindaugas Černeckas
Tauragės rajono seniūnija, seniūno pavaduotojas

VADOVYBĖ

Eduardas Anulis
UAB „Tauragės vandenys“ direktorius

Rimantas Veisas
UAB „Tauragės vandenys“ direktoriaus pavaduotojas

Jonas Gečas
UAB „Tauragės vandenys“ technikos direktorius

Virgilija Martinkienė
UAB „Tauragės vandenys“ vyriausioji buhalterė

5
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2013 METUS

BENDRIEJI VEIKLOS RODIKLIAI

Uždarosios  akcinės  bendrovės  „Tauragės  vandenys“  paskirtis  –  kokybiškas  vandens

tiekimas,  nuotekų šalinimas  ir  valymas  vartotojams,  užtikrinant  jų  prieinamumą visiems rajono

gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą

aplinkai, tuo gerinant miesto ekologinę būklę.

2013 metais UAB „Tauragės vandenys“ eksploatavo 311 km vandentiekio tinklų ir 303,5

km buitinių nuotekų tinklų. Bendrovės vandenį tiekia 33 gyvenvietėse, kuriose veikia 38 gręžiniai.

iš jų 5 yra Tauragės miesto vandenvietėje. Gręžinių gylis 22 – 201 m. 

UAB „Tauragės  vandenys“  eksploatuoja  2  vandens  rezervuarus,  8  vandens  bokštus,  57

nuotekų perpumpavimo stotis ir 12 nuotekų valymo įrenginių (Pagramančio ir Dapkiškių nuotekų

valymo įrenginiai perduoti 2014 metų pradžioje).

2013 metų gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 112 darbuotojų: 78 darbininkai, 34 vadovai,

specialistai ir tarnautojai. 

Per 2013 m. atleista 12 darbuotojų, priimta 12 darbuotojų. iš jų 6 darbuotojai buvo priimti

laikiniems darbams atlikti.

Daugiausia  darbuotojų  yra  30-50  metų  amžiaus.  Per  ataskaitinius  2013  metus  UAB

„Tauragės vandenys“ kolektyvo vidutinis amžiaus vidurkis - 49,14 m.
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2013 METUS

VANDENS GAVYBA IR TIEKIMAS

Įmonėje išgaunamas ir vartotojams patiekiamas požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. Per

ataskaitinius 2013 m. UAB „Tauragės vandenys“ patiekė geriamojo vandens 1153,6 tūkst.m³/metus.

Patiekto vandens kiekis vidutiniškai per parą siekė 3,1 tūkst.m³. Į Tauragės miesto vandentiekio

tinklus patiekta 878,1 tūkst.m³, Skaudvilės – 40,6 tūkst.m³ vandens. Tauragės rajone per 2013 metus

parduota  geriamojo  vandens  -   874,8  tūkst.m3,   lyginant  su  2012  metais  vandens  pardavimas

sumažėjo 1,1 %. Vandens netektys vandentiekio sistemoje sudarė 24,4%, lyginant su 2012 metais

(24,8%) sumažėjo 1,6%.

1 lentelė.  Vandens tiekimas pagal Tauragės rajone esančias vandenvietes, m³/metus

Tauragė 878154 Pagramantis 13157

Skaudvilė 40620 Lomiai 7567

Žygaičiai 19646 Sungailiškiai 2500

Kęsčiai 11477 Sartininkai 18881

Griežpelkiai I 3731 Skiržemė 5583

Griežpelkiai II 4205 Putokšliai 1535

Lauksargiai 17390 Šikšniai 4802

Pilsūdas 7193 Baltrušaičiai 12512

Adakavas 9786 Alijošiškės 1742

Dauglaukis 10338 Eidintai 3417

Pajūris 1140 Pužiškės 540

Meldikviršiai 3599 Gaurė 15258

Lapurvis 3594 Kunigiškiai 7460

Batakiai 5201 Eičiai 8346

Norkiškė 4952 Papušynė 3103

Ožnugaris 3907 Dapkiškiai 8950

Mažonai 13315 Viso: 1153601
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UAB   “TAURAGĖS VANDENYS”

METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2013 METUS

Per 2013 metus UAB „Tauragės vandenys“ dispečerinėje tarnyboje buvo užregistruoti 154

pranešimai dėl vandentiekio tinkluose įvykusių avarijų. Pažymėtina, kad iš 154 vandentiekio avarijų

33 iš jų įvyko Tauragės mieste, 121 – gyvenvietėse ir kaimuose.

Pagrindinės  avarijų  priežastys:  nekokybiškas  vamzdžių  sandūrų  užtaisymas,  vamzdžių

korozija, grunto sėdimas, meteorologinių sąlygų pokyčiai, bloga vandentiekio vamzdyno kokybė.

Didžioji  dalis  vandentiekio  PVC  vamzdžių  sujungimų  yra  metaliniai,  kurie  koroduoja  ir

neišvengiamai  prakiūra,  dėl  to  atsiranda  vandens  nutekėjimai.  Kol  nebus  pakeisti  vamzdžių

sujungimai  naujomis  šiuolaikinėmis  sujungimo  movomis,  neišvengsime  šios  problemos.  UAB

„Tauragės  vandenys“  nuolat  gerina  vandentiekio  sistemą:  atliekama  diagnostika,  ieškoma

nematomų  vandens  nutekėjimų,  keičiama  netinkama  eksploatuoti  uždaromoji  armatūra,

renovuojami vamzdynai. 

Tauragės miesto vandenvietėje vandens lygis požeminiame horizonte nuo 1997 m. kyla, nuo

32,85 m iki  2013 m. 16,98 m. Per 2013 metus vandens lygis  vandenvietėje pakilo tik 0,22 m.

Galima  daryti  išvadą,  kad  paduodant  per  parą  vidutiniškai  2400  m3  geriamojo  vandens  lygis

gręžiniuose pamažu stabilizuojasi.

GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ IR JO KONTROLĖ

Geriamojo vandens kokybę nuolat tikrina ir kontroliuoja geriamojo vandens laboratorija,

kuri  atestuota  nacionalinėje  maisto  ir  veterinarijos  tarnyboje.  Atestavimo pažymėjimas  išduotas

2009-05-05.  Joje  atliekami  mikrobiologiniai,  fizikiniai  ir  cheminiai  geriamojo  vandens  tyrimai.

UAB  „Tauragės  vandenys“  geriamojo  vandens  laboratorija  užtikrina  nepriekaištingą  vandens

kontrolę. Tiekiamas vanduo yra saugus ir kokybiškas, atitinkantis Lietuvos Respublikos higienos

normas ir ES direktyvas. 

Geriamojo vandens laboratorijoje per 2013 metus paimta ir ištirta 2994 vandens mėginiai,

atlikta 15419 analizės, iš jų: 10577 cheminės ir 4842 bakteriologinės. Taip pat atlikta 2180 geležies

analizių. Šiuo metu Tauragės mieste tiekiamas vanduo yra saugus ir kokybiškas, neviršija leistinų

ribų ir specifikuotų rodiklių, atitinka Lietuvos Respublikos higienos normos HN 24:2003 bei ES

tarybos direktyvos rodiklius.

25 kaimų vandenvietėse įrengti nugeležinimo įrenginiai. 

Dar penkiose kaimų vandenvietėse reikia nugeležinimo įrenginių (padidėjęs geležies kiekis,
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2013 METUS

blogi ir kiti rodikliai: spalva, drumstumas, amonis). 

Per  2013  metus  Tauragės  mieste  nebuvo  gautas  nei  vienas  nusiskundimas   dėl  blogos

vandens kokybės. Tauragės miesto gyventojai gauna gerą, kokybišką ir atitinkantį visas higienos

normas  geriamąjį vandenį.

NUOTEKŲ SURINKIMAS

UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja Tauragės ir Skaudvilės miesto, Adakavo, Gaurės,

Kunigiškių  (2),  Baltrušaičių,  Lauksargių,  Lomių,  Batakių,  Eičių,  Pilsūdų,  Trepų,  Žygaičių,

Pagramančio, Dapkiškių, Norkaičių gyvenviečių nuotekų šalinimo sistemas. Nuotekoms surinkti ir

paduoti  iki  nuotekų  valyklų  naudojama  303,5  km nuotekų  tinklų  su  kolektoriais  ir  slėginėmis

linijomis bei 57 siurblinės. Per 2013 metus į bendrovės dispečerinę tarnybą gauti 264 pranešimai

dėl  užsikišimų  nuotekų  tinkluose,  kurie  nedelsiant  likviduoti  (bendrai  likviduota  415  avarijų).

Nuotekų tinklai dažniausiai atkišami metaline juosta, o jeigu to neužtenka, panaudojama bendrovės

technika  –  hidrodinaminė  aukšto  slėgio  tinklų  plovimo  mašina.  Tose  vietose,  kur  dažniausiai

užsikemša  nuotekos,  profilaktiškai  praplaunami  tinklai.  Taip  pat  teikiama  paslauga  –  nuotekų

išsiurbimas iš gyventojų vietinių nuotekų duobių asenizacine mašina.

NUOTEKŲ VALYMAS

Tauragės  miesto  nuotekų  valykloje  per  metus  išvalyta  2119  tūkst.  m³  nuotekų  arba

vidutiniškai 5,8 tūkst.m³ nuotekų per parą. 

Kituose nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalyta 66 tūkst.m³ nuotekų. 

Nuotekų laboratorijoje per 2013 metus ištirti  953 dumblo mėginiai,  atliktos 629 dumblo

analizės.

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

Geriausiai UAB „Tauragės vandenys“ darbą gali vertinti klientai, kurie kasdien naudojasi

bendrovės teikiamomis paslaugomis.

 Patenkintas  klientas  –  tai  pagrindinis  bendrovės  tikslas,  todėl  bendrovė  nuolat  siekia

betarpiško kontakto su savo paslaugų gavėjais. 
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2013 METUS

Centralizuotomis  šalto  vandens  tiekimo  sistemomis  bei  nuotekų  surinkimo  sistemomis

naudojasi 13591 abonentai, iš jų Tauragėje – 10655. 

Abonentinė tarnyba su vartotojais sudaro tiesiogines vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų sutartis, atlieka vandens skaitiklių patikras.

2013 metais buvo pasirašytos 787 sutartys (iš jų 275 su naujais abonentais).

Per  ataskaitinius  2013  metus  abonentinio  skyriaus  kontrolierės  patikrino  7366  vandens

apskaitos prietaisus.

Bendrovė yra sudariusi sutartis su bankais ir Tauragės centriniu paštu dėl įmokų surinkimo

iš  gyventojų.  Taip  pat  įmokas  galima  mokėti  loterijos  „Perlas“  terminaluose.  Yra  galimybė

vartotojams  atsiskaityti  už  vandentiekio  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  paslaugas  „Maxima“

parduotuvių  kasose.  Tai  yra  patogu  dėl  „Maxima“  parduotuvių   plataus  tinklo,  mažos  įmokos

kainos, be to operatyviai pervedamos lėšos į UAB „Tauragės vandenys“ sąskaitą.

Vartotojams taip pat yra suteikta galimybė gauti sąskaitas už vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo paslaugas elektroniniu paštu. Įdiegta nauja vartotojų informavimo sistema.

Bendrovės  „Tauragės  vandenys“  klientai  gali  gauti  elektronines  sąskaitas.  Šia  patogia

galimybe gali naudotis gyventojai ir juridiniai asmenys. Elektroniniu būdu pateikiamos sąskaitos

padės sumažinti  bendrovės „Tauragės vandenys“ sąskaitų ruošimo ir platinimo sąnaudas.

Sąskaitų  savitarnos  svetainė  integruota  į  bendrovės  interneto  svetainę

www.tauragesvandenys.lt.  Sistemoje kiekvienas klientas gali matyti visą savo sąskaitų informaciją

(mokėjimus, priskaitytus delspinigius), gali deklaruoti šalto vandens skaitiklių rodmenis, pateikti ir

keisti savo kontaktinius duomenis (telefoną, elektroninį paštą, adresą). Klientas gali pasirinkti ir

pats nusistatyti kokiu būdu pageidauja gauti sąskaitas: elektroniniu paštu, įprastu paštu ar tiesiog

matyti  sistemoje.  Naudojantis  savitarnos  sistema,  naujausią  sąskaitą  galima  pamatyti  žymiai

anksčiau - iki kiekvieno mėnesio 10 dienos, o tai daug greičiau nei paprastu paštu. Sąskaitas galima

atsispausdinti  ir  apmokėti  įprastai  kasoje,  tačiau  nebūtina  kaupti  popierinių  sąskaitų.  Jei

atsiskaitoma internetu, bet kada savo sąskaitą galima susirasti savitarnos sistemoje. Daug nemalonių

emocijų klientas patiria kai sąskaitos vėluoja, būna sukeistos arba išvis jų nesulaukia. Tačiau norint

išvengti tokių nemalonumų, patogiausia naudotis savitarnos svetaine. Tikėtina, kad daugės klientų,

pasirinksiančių žymiai patogesnę sąskaitų valdymo galimybę, nes vartotojų informavimo sistemoje

galima matyti sąskaitų archyvą, informaciją apie atliktus mokėjimus, delspinigius, deklaruoti šalto

vandens skaitiklių rodmenis, atsispausdinti sąskaitą, atsisakyti popierinių sąskaitų.
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2013 METUS

ĮSISKOLINIMAI ĮMONEI

Per  2013  metus  dėl  įsiskolinimo  už  paslaugas  išsiųsta  241  pranešimas  privatiems

vartotojams už 121707,20 Lt. (108952,58 Lt už paslaugas ir 12754,62 Lt delspinigiai).

Išsiųsti  8  pranešimai  kitiems  vartotojams  už  56436,99 Lt  (49874,46  Lt  už  paslaugas  ir

6562,53 Lt delspinigiai).

Į  teismą  paruoštos  66  bylos  už  64955,25  Lt  (59899,65  Lt  už  paslaugas  ir  2980,79  Lt

delspinigiai).

Priteista iš skolininkų 64955,25 Lt, apmokėta 9594 Lt. (per antstolį 19886,95 Lt.)

VEIKLOS REZULTATAI

ELEKTROS ENERGIJOS SĄNAUDOS

2013  metai  buvo  labai  reikšmingi  įmonės  elektros  ūkiui.  Rekonstravus  Tauragės

vandenvietės  centrinį  paskirstymo punktą,  vandens paėmimo gręžinius  ir  lauko elektros  tinklus

buvo  žymiai  pagreitintas  reagavimas  į  elektros  tiekimo  sutrikimus,  ko  pasėkoje  galime  tiekti

vandenį vartotojams faktiškai be pertrūkio. Įdiegti šiuolaikiški apskaitos prietaisai gręžiniuose leido

nustatyti, kurie siurbliai dirba efektyviausiai. 
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2013 METUS

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮKAINIAI

2012 m. lapkričio 14 d.  Tauragės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr.  1-526 „Dėl

uždarosios  akcinės  bendrovės  „Tauragės  vandenys“  geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų

tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų nustatymo“ patvirtino naujas UAB „Tauragės vandenys“

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainas, kurias 2012 m.

rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. O3-239 suderino Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. 

2 lentelė. Nuo 2013 metų sausio 1 d. taikomos paslaugų kainos
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Paveikslas 2: Sunaudotos elektros energijos kiekio palyginimas pagal metus ir paskirtį (tūkst. 
kWh)
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Rodikliai
Vandens
tiekimas
su PVM

Nuotekų
tvarkymas
su PVM

1 kub.m.
bendra
kaina

su PVM

Pardavimo
kaina

per mėnesį (Lt)
Su PVM

Vartotojams, atsiskaitantiems bute (Lt/m3) 3,33 4,63 7,96 4,60 (Lt/butui)

Vartotojams, atsiskaitantiems individualiame
name (Lt/m3)

3,33 4,63 7,96
3,17

(Lt/apskaitos
prietaisui)

Vartotojams, atsiskaitantiems daugiabučio
namo įvade (Lt/m3)

3,32 4,62 7,94
4,76

(Lt/namui)

Abonentams  (Lt/m3) 3,68 4,62 8,30
4,76

(Lt/apskaitos
prietaisui)

PAGRINDINĖ VEIKLA
Pajamos –  6087,7 tūkst. Lt.

Sąnaudos – 6516,5 tūkst. Lt.

Pelnas (nuostolis) iš pagrindinės veiklos – (-428,8 tūkst. Lt.)

KITA VEIKLA
Pajamos – 415,3 tūkst. Lt.

Sąnaudos – 184,4 tūkst. Lt.

Kitas pelnas – 230,9 tūkst. Lt.

Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) – (-197,9) tūkst. Lt.

Grynasis ataskaitinis pelnas (nuostolis) –  (-197,9) tūkst. Lt.
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2013 METUS

EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICINIAI PROJEKTAI

Lietuvoje,  kaip  ir  visoje  Europoje,  daug  dėmesio  skiriama  įvairių  aplinkosauginių,  su

vandentvarka susijusių projektų įgyvendinimui.  Jais siekiama sumažinti  paviršinio vandens taršą

komunalinėmis, pramoninėmis ir žemės ūkio nuotekomis, mažinti Nemuno baseino, Kuršių marių ir

Baltijos  jūros  taršą,  sumažinti  gruntinio vandens taršą bei  pagerinti  geriamojo vandens kokybę.

Projektas  „Nemuno  žemupio  baseino  I  paketas“,  kuris  jau  yra  įgyvendintas,  bei  šiuo  metu

įgyvendinamas naujas projektas, taip pat yra vienas iš minėtų aplinkosauginių projektų. Pagrindiniai

šių  projektų  tikslai  –  sudaryti  palankias  sąlygas  didinti  geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų

tvarkymo paslaugų prieinamumą ir gerinti paslaugų kokybę, išsaugant mus supančią aplinką nuo

išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio ir pagerinant gyventojų gerbūvio sąlygas. 

Įgyvendinus  projektą,  pagerės  gyventojų  gyvenimo  sąlygos,  jos  priartės  prie  Europos

Sąjungos  standartų.  Įgyvendinant  projektą  numatoma,  jog  išplėtus  vandens  tiekimo  sistemas,

daugiau gyventojų turės galimybę gauti centralizuotai tiekiamą švarų, kokybišką geriamąjį vandenį,

padidės vandens tiekimo patikimumas, pagerės geriamojo vandens kokybė. O išplėtus nuotakyno

apimtis, bus surenkama ir iki normatyvinių rodiklių išvaloma daugiau Tauragės mieste susidarančių

buitinių nuotekų, taip bus sumažinama paviršinių vandenų tarša ir išsaugoma aplinka. 
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2013 METUS

UAB „Tauragės  vandenys“  siekia  užsibrėžto  tikslo,  kad  tiekiamas  vanduo  bei  nuotekų

nuvedimas pasiektų visus Tauragės rajono gyventojus.

ĮVYKDYTI PROJEKTAI

1 ,,VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

TAURAGĖS  RAJONE  (TAURAGĖJE,  GAURĖJE,  NORKAIČIUOSE,  PAGRAMANTYJE,

DAPKIŠKIUOSE), PROJEKTO KODAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-080.

Projektas apima 3 objektus:

1. „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės mieste“.

2.  „Vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  infrastruktūros  plėtra  Tauragės  rajone

(Pagramantyje ir Norkaičiuose)“.

3.  „Vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  infrastruktūros  plėtra  Tauragės  rajone

(Dapkiškiuose ir Gaurėje)“.

1) „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės mieste“ Darbai

buvo pradėti 2011 m. lapkričio mėnesį.

Tauragėje buvo nutiesta 9,43 km vandentiekio ir 13,10 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti gatvėse:

A. Klenickio, Alėjos, Beržės, S. Dariaus ir S. Girėno, Ežeruonos, Gaurės, Gėlių, Gimtinės,

J.  Avižonio,  J.  Mažeikos,  J.  Navasaičio,  Knygnešio,  A.  Kundroto,  Lakštingalų,  M.  Mačernio,

Margirio, Medžiotojų, Paplentės, Ramioji, Rydštato, S. Daukanto, Sandėlių, J. Semionovo, Skalvių,

P. Šemetos - Naujoji, Žalioji, Žolynų, Aguonų, Birutės, Didvyrių, V. Grybo, Laisvės, Šilalės, Tilto.

Prie  nutiestų  vandentiekio  tinklų  galės  prisijungti  618 gyventojai,  prie  nutiestų  nuotekų

tinklų galės prisijungti 901 gyventojai.

Statybos darbų kaina: 7,560 mln. Lt.

2)  „Vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  infrastruktūros  plėtra  Tauragės  rajone

(Pagramantyje ir Norkaičiuose)“: Darbai pradėti 2011 metais spalio mėnesį.
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2013 METUS

Norkaičiuose buvo nutiesta 3,059 km. vandentiekio ir 5,380 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti gatvėse:

Jūros, Tvenkinio, Kranto, Aušros, Ryto, Vytauto.

Prie nutiestų vandentiekio tinklų galės prisijungti 42 gyventojai, prie nutiestų nuotekų tinklų

galės prisijungti 243 gyventojai

Pagramantyje buvo nutiesta 4,457 km. vandentiekio ir 7,85 km. nuotekų tinklų.

Tinklai nutiesti gatvėse:

Akmenos,  Šlaito,  Vakaro,  Liepų,  Trakalnio,  Piliakalnio,  Gramančios,  Tuopų,  Atžalyno,

Alyvų, Sodų, J. Mažeikos, Žalioji, Bažnyčios, Pakrantės.

Prie  nutiestų  vandentiekio  tinklų  galės  prisijungti  209 gyventojai,  prie  nutiestų  nuotekų

tinklų galės prisijungti 333 gyventojai.

Statybos darbų kaina: 7,801 mln. Lt.

3)  „Vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  infrastruktūros  plėtra  Tauragės  rajone

(Dapkiškiuose ir Gaurėje)“: Darbai pradėti 2011 metais rugsėjo mėnesį.

Gaurėje buvo nutiesta 1,897 km. geriamo vandentiekio ir 4,819 km. nuotekų tinklų.

Tinklai buvo tiesiami gatvėse:

Šešuvies, Vejų, Taikos, Šermukšnių, Gėlių, Gaurės, Liepų, Stadiono, Miško, Dvaro.

Prie  nutiestų  vandentiekio  tinklų  galės  prisijungti  108 gyventojai,  prie  nutiestų  nuotekų

tinklų galės prisijungti 359 gyventojai.

Dapkiškiuose buvo nutiesta 4,408 km. nuotekų tinklų.

Tinklai bus tiesiami gatvėse:

Lakštingalų, Kalno, Šviesos, Vingio, Pilaitės, Parko, Rimties, Piliakalnio.

Prie nutiestų nuotekų tinklų galės prisijungti 277 gyventojai.

Statybos darbų kaina: 5,505 mln. Lt.
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2013 METUS

VYKDOMI PROJEKTAI
1. „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

TAURAGĖS RAJONE (PAPUŠYNĖJE, TAURAGĖJE)“ PROJEKTO KODAS NR. VP3-3.1-AM-

01-V-02-100.

Projektui finansuoti 2011 m. gruodžio 16 d. pasirašyta finansavimo administravimo sutartis

ir skirtas finansavimas 6,808 mln. Lt. Darbai pradėti 2012 metais spalio mėnesį.

Papušynėje bus nutiesta 4,55 km. geriamo vandentiekio ir 4,08 km. nuotekų tinklų.

Prie nutiestų vandentiekio ir  nuotekų tinklų galės prisijungti 76 gyventojai.

Tauragėje bus nutiesta 5,64 km. vandentiekio ir 4,58 km. nuotekų tinklų.

Prie  nutiestų  vandentiekio  tinklų  galės  prisijungti  397 gyventojai,  prie  nutiestų  nuotekų

tinklų galės prisijungti 354 gyventojai.

2.  „TAURAGĖS  DUMBLO  APDOROJIMO  ĮRENGINIŲ  STATYBA“  PROJEKTO

KODAS NR.VP3-3.1-AM-01-V-01-030.

Projektui finansuoti 2010 m. gegužės 26 d. pasirašyta finansavimo administravimo sutartis.

Dėl šio projekto statybos darbų 2012 m. gruodžio 14 d. pasirašyta rangos sutartis su AB ,,Panevėžio

statybos trestas“. Darbai pagal šią sutartį numatomi baigti iki 2015 m. sausio 1d.

Įvykdžius projektą ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės

rajone (Tauragėje, Gaurėje, Norkaičiuose, Pagramantyje, Dapkiškiuose), projekto kodas NR. VP3-

3.1-AM-01-V-02-080 sutaupyta lėšų, kurios panaudotos papildomiems darbams:

3. „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Tauragėje,

Norkaičiuose)“ 

•Tauragės mieste bus nutiesta apie 1289 m. nuotekų tinklų,  ir apie 459 m. vandentiekio

tinklų; 

Tinklai bus nutiesti gatvėse: Ivanausko skg.(namai, Nr.3,4,5,6), Žalioji.(namai, Nr.10,12) ,

Staiginės  (namai,  Nr.8,.10,11,12,  13,  14,  15),  Ežeruonos  Nr.11a.,  Dariaus  ir  Girėno  g.  (namai,

Nr.84,86),  Vymerio (namai, Nr.3a, 5a), Didvyrių (namai, Nr.3a, 5a, 7a, 9a), Vytenio (namai,  nuo

Nr.18 iki 27), Raseinių g. Nr 16.

•Tauragės rajone, Norkaičių kaime Kaštonų g. bus nutiesta apie 160 m. nuotekų tinklų, apie

160 m. vandentiekio tinklų.

Darbus numatoma baigti 2014 m. birželio mėn.
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2013 METUS

Vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  infrastruktūros  plėtra  Tauragės  mieste  antras

papildomų darbų pirkimas

•Tauragės  mieste  numatoma  nutiesti  apie  1142  m.  nuotekų  tinklų  ir  apie  960  m.

vandentiekio tinklų. Darbus numatoma baigti 2014 m. gruodžio mėnesį.

UAB „ TAURAGĖS VANDENYS“ INVESTICIJOS

2013 metais atlikta nuotekų tinklų renovacija už 160 tūkst. Lt (Verslininkų, Kranto, Vytauto

gatvėse). Pastatyti nauji Dapkiškių kaimo nugeležinimo įrenginiai ir išgręžtas naujas gręžinys 110

tūkst. Lt. Vykdyta vandenvietės renovacijos projekto dalis 1022 tūkst.  Lt.  (Renovuotas centrinis

paskirstymo punktas, gręžiniai,  dalis tinklų). Sąskaitų spausdinimui įsigyta vokavimo mašina 12

tūkst. Lt. Nuotekų išvežimui įsigyta mobili 10 m3 cisterna (srutovežis) 56 tūkst. Lt., automobilis

Mercedes Benz Sprinter 50 tūkst. Lt. Nuotekų tinklų tyrimams atlikti įsigytas dūmų generatorius 8

tūkst. Lt. 

UAB „TAURAGĖS VANDENYS“  KOKYBĖS  IR
APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMA

UAB  „Tauragės  vandenys“  veikia  įdiegta  kokybės  ir  aplinkosaugos  vadybos  sistema,

atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2005 standartų reikalavimus.

Kasmet UAB „Tauragės vandenys“ atliekamas auditas iš išorės, bei kartą metuose įmonės

skyrių padaliniuose organizuojamas vidaus auditas, kurio metu operatyviai  šalinamos pastebėtos

neatitiktys. Procedūros nuolat tobulinamos, atnaujinami procesai. 
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2013 METUS

Kokybės ir aplinkosaugos tikslai 2014 metams

Eil.
Nr.

Užduotys / Numatomi įgyvendinti
veiksmai

Individuali ir grupinė
atsakomybė

Detalūs
kalendoriniai planai

Biudžetas,
finansiniai
rodikliai

1 Dumblo vežimas iš dumblo aikštelės V. Šimkevičius I-IV ketv. 50. 000 LT

2 Chloratorinės pastato griovimas (Eičių NV) V. Šimkevičius I-IV ketv. 5. 000 LT

3
Dumblo panaudojimo trešimui plano paruo-

šimas
V. Šimkevičius I-IV ketv. 5. 000 LT

4 Mašinų stovėjimo aikšteles išplėtimas M. Savickas III ketv.

5 Naudoto lengvojo automobilio įsigijimas A. Šetkus I ketv. 40. 000 LT

6
Naudoto vikšrine važiuokle ekskavatoriaus
įsigijimas. Masė iki 3 t, kasimo gylis 2,9 m.

A. Šetkus II ketv. 60. 000 LT

7
Mechaninio cecho langų keitimas 16 vnt. 43

m2 A. Šetkus II ketv. 12. 000 LT

8
Filtrų salės rekonstrukcija ir projektavimo

darbai
A. Šetkus I-II ketv.

9
Eičių nuotekų valymo įrenginių rekonst-

rukcija, jos projektas
J. Gečas I-IV ketv. 15. 000 LT

10
Išgręžti naują gręžinį į kitą vandeningą hori-

zontą  Lomių vandenvietėje
V. Augutis II-III ketv. 20. 000 LT

11
Žygaičių, Sartininkų vandenvietėse įrengti

vandens nugeležinimo įrenginius
V. Augutis Pagal galimybes 120. 000 LT

12

Skaudvilės -2 dviejų gręžinių, Dauglaukio,
Lauksargių, Lapurvio, Žygaičių (Gsaudai-
čių) 2 vnt., Griežpelkių – I, Pagramančio –
II, Sartininkų – I, Lomių, Dapkiškių tampo-

navimas

V. Augutis Pagal galimybes 24. 000 LT

13
Klientų skambučių įrašymo sistema Taura-

gės vandenvietės dispečerinėje
E. Mockaitis I-IV ketv. 6. 500 LT

14
Tauragės vandenvietes katilinės parametrų

įtraukimas į SCADA sistemą
E. Mockaitis I-IV ketv. 8. 000 LT

15
Laboratorinės įrangos pirkimas (LAS-ter-

mostatas)
V. Kunikauskienė I-IV ketv. 10. 000 LT

16
Laboratorijos kabineto,  koridoriaus remon-

tas, baldų keitimas
R. Paulauskis I ketv. 35. 000 LT

17
Topografinių, išpildomųjų nuotraukų,
kadastrinių bylų ir sklypų bei statinių

įteisinimo rengimas/ minėtų darbų pirkimas
P. Kazlauskas 2014-06-01 10. 000 LT 

18
UAB "Tauragės vandenys" oro taršos

monitoringas 2014 m / oro taršos matavimai
P. Kazlauskas 2014-03-30 2. 000 LT

19

Požeminio vandens monitoringo
vandenvietėse ir degalinės teritorijoje
atlikimas bei baigiamosios ataskaitos

parengimas

P. Kazlauskas 2014-01-01 15. 000 LT

20
Trūkstamų miesto ir kaimo skaitmeninių

planšetų su VK tinklais sudarymas
P. Kazlauskas 2014 2. 000 LT

21
Nuotekų linijos iš Atgimimo g. į Senvagės

g. servituto nustatymas
P. Kazlauskas I ketv. 5. 000 LT
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2013 METUS

Eil.
Nr.

Užduotys / Numatomi įgyvendinti
veiksmai

Individuali ir grupinė
atsakomybė

Detalūs
kalendoriniai planai

Biudžetas,
finansiniai
rodikliai

22
Nuotekų linijos Donelaičio g. tarp Daržų ir

Tiesos g. servituto nustatymas
P. Kazlauskas I ketv. 5. 000 LT

23
SAZ zonų nustatymas Dapkiškių vandenvie-

tei ir Tauragės nuotekų valykloje
P. Kazlauskas IV ketv. 100. 000 LT

24
NPS 11 siurblinių Nr. 1 ir 2 (CM 100-65-
250/4) pakeitimas naujais ir panardinamo

tipo

Vyr. mechanikas 
A. Šetkus, 

NTT viršininkas Br.
Martinkus

I-IV ketv. 15. 000 LT

25
NPS 6 siurblinių Nr. 1 ir 2 „DEMSI“ SKP

2005F pakeitimas naujais našesniais

Vyr. mechanikas 
A. Šetkus, 

NTT viršininkas Br.
Martinkus

III ketv. 10. 000 LT

26
NPS Nr. 1, NPS Nr. 2 ir NPS Nr. 3 rekonst-

rukcijos projektas
Projektų įgyvendinimo

skyrius
I-IV ketv. 0 LT

27 NPS 1 Kranto g. fasado remontas

Projektų įgyvendinimo
skyrius, 

NTT viršininkas 
Br. Martinkus

2014 m. 10. 000 LT

28
Pilsūdo kaimo vandentiekio ir nuotekų

tinklų su nuotekų valyklų projektavimo dar-
bai

Projektų įgyvendinimo
skyrius 

II ketv. 50. 000 LT

29
Žemaitės g. įjungimas į Tauragės g.

(Skaudvilėje) nuotekų tinklą L=0,040 km

Projektų įgyvendinimo
skyrius, 

NTT viršininkas 
Br. Martinkus

II ketv. 15. 000 LT

30
NPS 14 spaudiminės linijos paklojimas į

Puntuko g. nuotekų tinklą (iš NPS 5 į NPS 3
zoną) vietoje esamų 410 m¹ tiktai~130 m¹

Projektų įgyvendinimo
skyrius, 

NTT viršininkas 
Br. Martinkus

II ketv. 10. 000 LT

31
Nešiojamojo kompiuterio įsigijimas profi-

laktikos darbams

Inž.-programuotojas
L. Urbutis, NTT

viršininkas 
Br. Martinkus

I ketv. 3. 000 LT

32
5 kompiuterių ir jų programinės įrangos pir-

kimas
L. Urbutis I-IV ketv. 27. 000 LT

33 Tinklo įrangos pirkimas L. Urbutis I-IV ketv. 1. 000 LT

34
Serverio ar/ir jo komponentų pirkimas arba

atnaujinimas
L. Urbutis I-IV ketv. 8. 000 LT

35
ESRI ArcGIS programinės įrangos paketo

atnaujinimas, suteikiant vienerių metų gara-
ntiją ir techninį aptarnavimą

L. Urbutis I-IV ketv. 4. 000 LT

36
3 spausdintuvų pirkimas, naudojamų spaus-

dintuvų techninė apžiūra
L. Urbutis I-IV ketv. 3. 000 LT
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