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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2014 METUS

DIREKTORIAUS ŽODIS

2014 metais pabaigtas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Papušynėje, Tauragėje).

Projekto vertė 6,8 mln. Lt. Šis projektas įgyvendintas sutaupius lėšas iš kitų ES 

finansuojamų objektų lėšų.

Taip pat 2014 metais dalinai baigtas projektas „Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių 

statyba“. Šių įrenginių dėka dumblas paduodamas iš nuotekų valyklos yra pūdomas pūdytuvuose. 

Proceso metu išgaunamos biodujos yra naudojamos dumblo džiovinimui, o perteklius elektros 

energijai gaminti. Šie įrenginiai sumažins dumblo kiekį bei panaikins blogą kvapą.

Bendrovės pagrindiniai uždaviniai – siekti, kad kuo daugiau gyventojų prisijungtų prie 

naujai nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų, dirbti be didelių nuostolių. Stengtis, kad vandens 

kaina nebūtų didesnė už respublikos vidurkį.

UAB „Tauragės vandenys“ direktorius

Eduardas Anulis
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BENDRIEJI VEIKLOS RODIKLIAI

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS
2014 m.

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ

Bendrovės pavadinimas: UAB „Tauragės vandenys“

Buveinės 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

Įmonės kodas: 179249836

PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS

UAB „Tauragės vandenys“ vykdoma pagrindinė veikla yra:

• vandens surinkimas, valymas ir tiekimas

• nuotekų tvarkymas: nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas

Bendrovė vartotojams tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių, kuriuo aprūpina 

Tauragės miestą, Skaudvilės miestą bei Tauragės rajono gyvenvietes ir kaimus, surenka ir išvalo 

nuotekas. Bendrovė dirba vadovaudamasi LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2005 

standartų reikalavimais.
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2014 METUS

UAB „Tauragės vandenys“ misija - kurti vertę akcininkams ir klientams, patikimai

tiekiant kokybišką geriamąjį vandenį ir laikantis gamtosaugos reikalavimų surenkant ir 

išvalant nuotekas.

UAB „Tauragės vandenys“ tikslai:

1. Užtikrinti vartotojų ir abonentų aprūpinimą kokybišku geriamuoju vandeniu;

2. Surinkti ir išvalyti nuotekas pagal gamtosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti, 

mažinant neigiamą bendrovės veiklos poveikį aplinkai;

3. Plėtoti ir vystyti vandens ūkį, diegiant naujas vandentiekio ir nuotekų sistemų 

technologijas;

4. Užtikrinti saugų vandens ir nuotekų sistemų eksploatavimą;

5. Siekti pelningos bendrovės vykdomos veiklos;

6. Užtikrinti akcininkų įmonei perduoto turto bei įmonės veiklos metu sukaupto turto 

efektyvų panaudojimą;

7. Kurti ir saugoti bendrovės gerą įvaizdį.

UAB „Tauragės vandenys“ vizija - būti modernia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įmone, kuri tenkina individualius, verslo ir visuomenės poreikius, visaverte Lietuvos 

vandentvarkos ūkio dalimi.

UAB „Tauragės vandenys“ tiek vidinėje, tiek išorės politikoje stengiasi vadovautis šiais 

socialinės atsakomybės principais: pagarba žmogaus teisėms, ekologinių principų paisymas, 

pilietinės visuomenės ugdymas. Bendrovė ir jos darbuotojai ne tik patys to siekia, bet ir stengiasi 

auklėti savo vartotoją, skatinti jo pilietiškumą bei sąmoningumą. 
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2014 METUS

BENDROVĖS VALDYMAS

UAB „Tauragės vandenys“ 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
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2014 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.

2014 metais UAB „Tauragės vandenys“ eksploatavo 321,8 km vandentiekio tinklų ir 328,42

km nuotekų tinklų. Bendrovės vandenį tiekia 33 gyvenvietėse, kuriose veikia 37 gręžiniai, iš jų 5

yra Tauragės miesto vandenvietėje. Gręžinių gylis 22 – 201 m. 

UAB „Tauragės  vandenys“  eksploatuoja  2  vandens  rezervuarus,  8  vandens  bokštus,  65

nuotekų perpumpavimo stotis ir 15 nuotekų valymo įrenginių.

2014 metų gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 116 darbuotojų; iš jų:

darbininkai – 80;

specialistai – 32;

vadovai – 3. 

Per 2014 m. atleisti 3 darbuotojai, priimti 7 darbuotojai, iš jų 2 darbuotojai buvo priimti

laikiniems darbams atlikti.
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2014 METUS

VANDENS GAVYBA IR TIEKIMAS

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

ataskaitinius 2014 m. UAB „Tauragės vandenys“ patiekė geriamojo vandens 1162,8 tūkst.m³/metus.

Į Tauragės miesto vandentiekio tinklus patiekta 884 tūkst.m³, Skaudvilės – 37,5 tūkst.m³ vandens.

Tauragės rajone per 2014 metus parduota geriamojo vandens -   925 tūkst.m3.  Vandens netektys

vandentiekio sistemoje sudarė 20,5%.

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

Tauragė 883795 Pagramantis 12330

Skaudvilė 37475 Lomiai 11262

Žygaičiai 20054 Sungailiškiai 2670

Kęsčiai 12525 Sartininkai 20603

Griežpelkiai I 2756 Skiržemė 5866

Griežpelkiai II 3112 Putokšliai 911

Lauksargiai 18633 Šikšniai 5806

Pilsūdas 7819 Baltrušaičiai 13644

Adakavas 9382 Alijošiškės 1708

Dauglaukis 9117 Eidintai 3461

Pajūris 1085 Pužiškės 358

Meldikviršiai 3363 Gaurė 14209

Lapurvis 2466 Kunigiškiai 8240

Batakiai 5252 Eičiai 8478

Norkiškė 4861 Papušynė 2171

Ožnugaris 4066 Dapkiškiai 8114

Mažonai 17246 Viso: 1162838
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Tauragės  miesto  vandenvietėje  vandens  lygis  gręžiniuose  pamažu  stabilizuojasi,

nugeležinimo įrenginiai veikė be sutrikimų. Tauragės mieste 2014 m likviduotos 35 vandentiekio

tinklų avarijos.

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

2014-09-29.  Joje  atliekami  mikrobiologiniai,  fizikiniai  ir  cheminiai  geriamojo  vandens  tyrimai.

UAB  „Tauragės  vandenys“  vandens  laboratorija  užtikrina  nepriekaištingą  vandens  kontrolę.

Tiekiamas vanduo yra saugus ir kokybiškas, atitinkantis Lietuvos Respublikos higienos normas ir

ES direktyvas. 

Vandens laboratorijoje per 2014 metus paimta ir ištirta 2484 vandens mėginiai, atlikta 16888

analizės,  iš  jų:  12265  cheminės  ir  4623  bakteriologinės.  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. 

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 328,42 km nuotekų tinklų su kolektoriais  ir  slėginėmis

linijomis  bei  65  siurblinės.  Per  2014  metus  į  bendrovės  dispečerinę  gauti  346  pranešimai  dėl

užsikišimų  nuotekų  tinkluose,  kurie  nedelsiant  likviduoti.  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.
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NUOTEKŲ VALYMAS

Tauragės  miesto  nuotekų  valykloje  per  metus  išvalyta  1804  tūkst.  m³  nuotekų  arba

vidutiniškai 4,943 tūkst.m³ nuotekų per parą. 

Kituose nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalyta 82 tūkst.m³ nuotekų. 

Nuotekų laboratorijoje per 2014 metus ištirtas 951 dumblo mėginys.

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. 

Centralizuotomis  šalto  vandens  tiekimo  sistemomis  bei  nuotekų  surinkimo  sistemomis

naudojasi 13956 abonentai, iš jų Tauragėje – 10969. 

Abonentinė tarnyba su vartotojais sudaro tiesiogines vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų sutartis, atlieka vandens skaitiklių patikras.

2014 metais buvo pasirašytos 1334 sutartys.

Per ataskaitinius 2014 metus pakeisti 2474 šalto vandens skaitikliai.

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
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METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2014 METUS

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.

ĮSISKOLINIMAI ĮMONEI

Per 2014 metus dėl įsiskolinimo už paslaugas išsiųsti 204 pranešimai privatiems vartotojams

už 114928,34 Lt. (109007,36 Lt už paslaugas ir 5920,98 Lt delspinigiai).

Išsiųsta 12 pranešimų kitiems vartotojams už 40354,81 Lt (34542,18 Lt  už paslaugas  ir

5812,63 Lt delspinigiai).

Į  teismą  paruoštos  44  bylos  už  38741,24  Lt  (37864,79  Lt  už  paslaugas  ir  876,45  Lt

delspinigiai).

Priteista iš skolininkų 19413,07 Lt, apmokėta 4814,82 Lt. (per antstolį 23403,14 Lt.)
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VEIKLOS REZULTATAI

ELEKTROS ENERGIJOS SĄNAUDOS

2014 metais elektros energijos suvartojimas vandens tiekimui išliko labai stabilus. Nuotekų

perpumpavimui jau eilę metų sunaudojama vis mažiau energijos, tačiau nuotekų valymui energijos

sąnaudos pastoviai auga. 
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Paveikslas 2: Sunaudotos elektros energijos kiekio palyginimas pagal metus ir paskirtį (tūkst. 
kWh)

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.
0

200

400

600

800

1000

1200

Vandens padavimas

Nuotekų valymas

Nuotekų perpumpavimas



UAB   “TAURAGĖS VANDENYS”

METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2014 METUS

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮKAINIAI
UŽ 2014 METUS

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. 
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Paveikslas 3: Elektros energijos lyginamosios normos dinamika (kWh/m3)
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2 lentelė. Nuo 2013 metų sausio 1 d. taikomos paslaugų kainos

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 –  6449,3 tūkst. Lt.

Sąnaudos – 6765,6 tūkst. Lt.

Pelnas (nuostolis) iš pagrindinės veiklos – (-316,3 tūkst. Lt.)

KITA, FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA
Pajamos – 450,4 tūkst. Lt.

Sąnaudos – 212,4 tūkst. Lt.

Kitas pelnas – 238,0 tūkst. Lt.

Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) – (-78,3) tūkst. Lt.

Grynasis ataskaitinis pelnas (nuostolis) –  (-78,3) tūkst. Lt.
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ĮVYKDYTI IR 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 buvo nutiesta 4,55 km. geriamo vandentiekio ir 4,08 km. nuotekų tinklų.

Prie nutiestų vandentiekio ir  nuotekų tinklų gali prisijungti 76 gyventojai.

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

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

gali 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
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statybos trestas“. Darbai pagal šią sutartį numatomi baigti 2015 m.

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

Norkaičiuose)“ 

•Tauragės mieste buvo nutiesta 1289 m. nuotekų tinklų,  ir 459 m. vandentiekio tinklų; 

Tinklai buvo 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. buvo nutiesta apie 160 m. nuotekų tinklų,

apie 160 m. vandentiekio tinklų.

Vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  infrastruktūros  plėtra  Tauragės  mieste  antras

papildomų darbų pirkimas

•Tauragės mieste nutiesta 1142 m. nuotekų tinklų ir 960 m. vandentiekio tinklų.

4. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone (Tauragėje ir

Skaudvilėje) UAB „STAMELA“.

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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KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS TIKSLAI 2015 METAMS

Eil.
Nr.

Užduotys / Numatomi įgyvendinti veiksmai
Individuali ir

grupinė
atsakomybė

Detalūs
kalendoriniai

planai

Biudžetas,
finansiniai
rodikliai

1 Atsarginės įrangos pirkimas(dumblo siurblio Wangen
statoriai)

V. Šimkevičius I-IV ketv. 1000 €

2 Atsarginės įrangos pirkimas(dumblo sausinimo preso še-
petėlių pirkimas)

V. Šimkevičius I-IV ketv. 9000 €

3 Kogeneratorių priežiūros aptarnavimo sutartis V. Šimkevičius I-IV ketv. 20000 €

4 Dumblo vežimas iš dumblo aikštelių V. Šimkevičius I-IV ketv. 15000 €

5 Reagentų pirkimas V. Šimkevičius I-IV ketv. 20000 €

6 Polimerų pirkimas V. Šimkevičius I-IV ketv. 30000 €

7 Lauksargių, Žygaičių NVĮ biotechninių drenažo sistemų
remontas

V. Šimkevičius III ketv. 2000 €

8 Naudoto lengvojo furgono įsigijimas A. Šetkus III ketv. 10140 €

9 Mechaninio cecho garažo vartų keitimas, 8 vnt. A. Šetkus II ketv. 8700 €

10 Transporto priemonių atsarginės dalys A. Šetkus I-IV ketv. 13033 €

11 Naujo ratinio traktoriaus 40/60 AG įsigijimas A. Šetkus I ketv. 27514 €

12

Skaudvilės – dviejų gręžinių, Dauglaukio, Lauksargių,
Lapurvio, Žygaičių (Gaudaičių) 2 gręžinių, Griežpelkių –

I, Pagramančio – 2, Sartininkų – 1, Lomių, Dapkiškių,
Batakių gel. stoties  gręžinių tamponavimas

V. Augutis II-III ketv. 3000 €

13 Sutvarkyti gręžinių šulinius, šachtas, apskaitos mazgus
pagal higienos reikalavimus visose vandenvietėse

V. Augutis II-III ketv. 1000 €

14 Žygaičių ir Sartininkų vandenvietėse įrengti vandens nu-
geležinimo įrenginius

V. Augutis Pagal galimybes 30000 €

15 Perkloti vamzdyną per Ežeruonos upelį dviejose vietose
Žygaičių gyvenvietėje

V. Augutis II-III ketv. 500 €

16 Perkloti vamzdyną aplink vandens telkinį Griežpelkių II
gyvenvietėje

V. Augutis II-III ketv. 200 €

17 Patikrinti nugeležinimo įrenginių filtrų užpildų stovį ir
esant reikalui papildyti ar pakeisti

V. Augutis II-III ketv. 500 €

18

Visoms bendrovėje naudojamoms cheminėms medžia-
goms surinkti saugos duomenų lapus 100 proc. Pildyti pa-
vojingų cheminių medžiagų apskaitos žurnalus, supažin-
dinti darbuotojus su saugiais pavojingų medžiagų naudo-

jimo principais ir užtikrinti jų laikymąsi

V. Kunikauskienė I-IV ketv.
5 žm. Darbo va-

landų

19 Laboratorinės įrangos pirkimas (LAS-termostatas) V. Kunikauskienė I-IV ketv. 2600 €

20 Cheminių medžiagų pirkimas V. Kunikauskienė I-IV ketv. 2896 €

21 Atlikti visų eksploatuojamų geriamojo vandens gręžinių ir
vandens gerinimo įrenginių pilną cheminę analizę

V. Kunikauskienė I-IV ketv. 7000 €

22
Topografinių, išpildomųjų nuotraukų, kadastrinių bylų ir

sklypų bei statinių įteisinimo rengimas, minėtų darbų
pirkimas

P. Kazlauskas 2015-07-01 2900 € 

23 UAB "Tauragės vandenys" oro taršos monitoringas 2015
m. oro taršos matavimai

P. Kazlauskas 2015-10-01 580 €

24
Požeminio vandens monitoringo vandenvietėse ir

degalinės teritorijoje atlikimas 2015-2017 m.
P. Kazlauskas

2015-01-01 (tik kai
bus patvirtinta

programa)
3500 €

25 Tauragės miesto nuotekų valyklos poveikio požeminiam P. Kazlauskas 2015-01-01 3500 €

17



UAB   “TAURAGĖS VANDENYS”

METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2014 METUS

Eil.
Nr.

Užduotys / Numatomi įgyvendinti veiksmai
Individuali ir

grupinė
atsakomybė

Detalūs
kalendoriniai

planai

Biudžetas,
finansiniai
rodikliai

vandeniui monitoringo vykdymas 2015-2016 m.;
apibendrinančios 2012-2016 m. ataskaitos parengimas,

2017-2021 m. programos parengimas

26
Integruotų kokybės ir aplinkos vadybos sistemų (ISO

9001:2008 ir ISO 14001:2005) pakartotinis sertifikavimas
ir priežiūros auditas sekančius dvejus metus

P. Kazlauskas 2015-01-01 4350 €

27 Trūkstamų miesto ir kaimo skaitmeninių planšetų su VK
tinklais sudarymas

P.Kazlauskas 2015 m. 0

28 Nuotekų linijos iš Atgimimo g. į Senvagės g. servituto
nustatymas

P.Kazlauskas I ketv. 0

29 Nuotekų linijos Donelaičio g. tarp Daržų ir Tiesos g. ser-
vituto nustatymas

P.Kazlauskas I ketv. 0

30 NPS-1 siurblių Nr. 2 ir Nr. 3 (FR) pakeitimas naujais, na-
šesniais ir panardinamo tipo

Vyr. mechanikas
A.Šetkus

Vyr. energetikas
E.Mockaitis

NTT viršininkas 
Br. Martinkus

III ketv. 20000 €

31 Adakavo gyv. daugiabučio gyvenamojo namo prijungi-
mas prie gyvenvietės nuotekyno (65 m)

Projektų įgyvendinimo
skyrius

NTT viršininkas 
Br. Martinkus

II ketv. 2500 €

32
NPS-4 ir NPS-2 „DEMSI“ SKP2005F pakeitimas naujais,
našesniais WILO-EMUFA08.22W + T12-2/11G arba ana-

logiškais

Vyr. mechanikas
A.Šetkus

NTT viršininkas 
Br. Martinkus

III ketv. 3000 €

33 NPS-1 Gaurės gyv. perjungimas iš NPS-2 į gyvenvietės
nuotekų savitakinį tinklą

Projektų įgyvendinimo
skyrius, 

NTT viršininkas 
Br. Martinkus

II ketv. 1000 €

34 Naujos NPS-12 įrengimas, panaikinant šiuo metu siurbli-
nės poreikiams pritaikytus buvusios valyklos statinius

Projektų įgyvendinimo
skyrius, 

NTT viršininkas 
Br. Martinkus

III ketv. 21000 €

35 Gervės T-davit A serijos 500 kg; siekio 2 m įsigijimas
Viešieji pirkimai
NTT viršininkas 

Br. Martinkus
I ketv. 580 €

36 5 kompiuterių ir/ar jų programinės, aparatinės įrangos pir-
kimas

L. Urbutis I-IV ketv. 7900 €

37 Tinklo įrangos pirkimas L. Urbutis I-IV ketv. 290 €

38 Serverio ar/ir jo komponentų pirkimas arba atnaujinimas L. Urbutis I-III ketv. 2900 €

39 ESRI ArcGIS programinės įrangos paketo atnaujinimas,
suteikiant vienerių metų garantiją ir techninį aptarnavimą

L. Urbutis I-IV ketv. 4350 €

40 3 spausdintuvų pirkimas, naudojamų spausdintuvų techni-
nė apžiūra

L. Urbutis I-IV ketv. 1015 €

41 Administracinio pastato pirmo aukšto remontas A.Toliušė I-II ketv. 15000 €

42 Skambučių įrašymo sistema dispečerinėje E.Mockaitis I-II ketv. 1000 €

43 NPS-1 fasado remontas B.Martinkus I-IV ketv. 3000 €
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