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UAB „Tauragės vandenys” 

2019-2022 metų strateginis veiklos planas 
 

 

UAB „Tauragės vandenys“ 2019-2022 metų veiklos ir plėtros planas (toliau - VPP) buvo 

parengtas įgyvendinti UAB „Tauragės vandenys“ 2019-2022 metų veiklos strategines kryptis ir tikslus. 

VPP  yra parengtas vadovaujantis Geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  įstatymo 

nuostatomis; Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, 

aplinkos ministro patvirtintomis 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11; Geriamojo vandens tiekimo ir  

nuotekų  tvarkymo  paslaugų  kainų  nustatymo  metodika, patvirtinta Valstybinės kainų  ir energetikos 

kontrolės komisijos pirmininko 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92; Tauragės rajono 

savivaldybės tarybos patvirtintais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros planais 

bei kitais savivaldybių planavimo dokumentais. 

 

Strateginės kryptys 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strateginė kryptis - klientai 
 

• Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas 

• elektroninio aptarnavimo tolesnis vystymas ir plėtra 

• naujų paslaugų įdiegimas ir vystymas 

 

 

Strateginė kryptis – darni plėtra ir modernizavimas 
 

Atnaujinti infrastruktūrą: 

• apskaitos prietaisai ir keitimo darbai 

• vandentiekio tinklų rekonstrukcija 

• nuotekų tinklų rekonstrukcija 

• vandens gerinimo įrenginių ir vandenviečių rekonstrukcija 

• nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija 

• elektros ir automatikos ūkio rekonstrukcija 

• kibernetinės ir fizinės saugos priemonių įsigijimas 

• naujos įrangos ir transporto įsigijimas 

 

Darniai plėtoti infrastruktūrą: 

• vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra 

• vandenviečių teritorijų registravimas 

 

Išmaniai skaitmenizuoti veiklą: 

• išmanus duomenų valdymas 

• informacinių sistemų diegimas ir vystymas 

 

Atitikti aplinkosaugos reikalavimus: 

• nuotekų valyklų išvalymo rodiklių gerinimas 

• nuotekų dumblo tvarkymo priemonės 

• nuotekų patekimo į aplinką prevenciją 

 

 



 

 

Strateginė kryptis – efektyvumas 
 

 

Mažinti nuostolius tinkluose: 

• praradimų vandentiekio tinkle minimizavimas 

• išmaniųjų vandens apskaitos prietaisų diegimas 

 

Racionaliai valdyti sąnaudas: 

• siurblių darbo efektyvinimas 

• nuotekų valyklų darbo efektyvinimas 

• eksploatacinių kaštų mažinimas 

• netiesioginių sąnaudų optimizavimas 

 

Efektyviai valdyti turtą: 

• prietaisų darbo laiko pratęsimas 

• avarijų infrastruktūros objektuose prevencija 

 

 

Strateginė kryptis – darbuotojai ir organizacija 
 

 

Vertybėmis grįsti organizacinę kultūrą: 

• mokymų ir ugdymo programų sudarymas ir įgyvendinimas 

• bendrovės įvaizdžio politikos kūrimas 

 

Pritraukti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus 

• vystyti atlygio sistemą 

• vystyti darbuotojų motyvavimo sistemą 

• kurti darbuotojams karjeros galimybes 

 

 

 

 

 



 

 

Siektini rodikliai 

 

 
Rodiklis  Klientai 

 

1. Naujų vartotojų pajungimas pagal principą „iš vienų rankų“ – visas reikiamas paslaugas teikia 

bendrovė (projektavimas, pajungimas per sklypą). 

2019 m. – 5 vnt., 2022 m. – 8 vnt. 

2. Papildomos paslaugos 

2019 m. – 10 vnt., 2022 m. – 12 vnt. 

3. Pajamos iš papildomų paslaugų procentais nuo pajamų. 

2019 m. – 2%, 2022 m. – 3,0 %. 

 

Rodiklis plėtra ir modernizavimas 

1. Vandentiekio tinklų ilgis 

2019 m. – 323 km, 2022 m. – 325 km. 

2. Nuotekų tinklų ilgis 

2019 m. – 219 km, 2022 m. – 230 km. 

3. Vandens gerinimo įrenginių skaičius 

2019 m. – 27 vnt., 2022 m. – 29 vnt. 

4. Gyventojų prijungimas prie nuotekų tinklų Tauragės aglomeracijoje 

2019 m. – 95%, 2022 m. – 98%. 

 

Rodiklis efektyvumas 

1. Geriamojo vandens nuostoliai 

2019 m. – 24,2%, 2022 m. – 19%. 

 

 

 

 


