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DIREKTORIAUS ŽODIS
UAB „Tauragės vandenys“ veiklos sėkmė priklauso nuo tiekiamų paslaugų kokybės.
Didžiausias ir geriausias bendrovės darbo įvertinimas – patenkintas klientas.
2016 m. balandžio mėn. įgyvendintas labai svarbus projektas Tauragės miesto gyventojams –
„Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas“. Šio projekto dėka gyventojams
tiekiamas dar geresnės kokybės geriamasis vanduo.
Projekto vertė – 2,3 mln. eurų. Projekto metu sutaupyta 300 tūkst. eurų. Iš sutaupytų lėšų
baigiami atlikti vandens rezervuarų ir vandens bokšto remonto darbai.
UAB „Tauragės vandenys“ vizija – būti modernia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įmone, kuri tenkina individualius, verslo ir visuomenės poreikius.
Bendrovės tikslas – siekti pelningos bendrovės vykdomos veiklos.

UAB „Tauragės vandenys“ direktorius
Eduardas Anulis
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PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ
ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

2016 m.

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:
-

vandens išgavimas, valymas ir tiekimas;

-

buitinių, paviršinių 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 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015
standartų reikalavimais.
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UAB „Tauragės vandenys“ misija - kurti vertę akcininkams ir klientams, patikimai tiekiant
kokybišką geriamajį 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 vidaus, 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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BENDROVĖS VALDYMAS
UAB „Tauragės vandenys“ įstatinį kapitalą sudaro 6 858 249,28 €. Bendrovės akcininkė –
Tauragės rajono savivaldybė - tiesiogiai dalyvauja įmonės valdyme į bendrovės valdybą
deleguodama savo atstovus.

VALDYBA
Jurgita Austrevičienė
finansų įmonės (Tauragės kredito unija) valdybos pirmininkė
Redutė Masolienė
Tauragės rajono savivaldybės juridinio ir personalo skyriaus vedėja
Mindaugas Černeckas
Tauragės rajono seniūnija, seniūno pavaduotojas
Jonas Gečas
UAB „Tauragės vandenys“ technikos direktorius
Romualdas Stasytis
UAB „Taurakas“ direktorius

VADOVYBĖ
Eduardas Anulis
UAB „Tauragės vandenys“ direktorius
Jonas Gečas
UAB „Tauragės vandenys“ technikos direktorius
Rimantas Veisas
UAB „Tauragės vandenys“ direktoriaus pavaduotojas
Virgilija Martinkienė
UAB „Tauragės vandenys“ vyriausioji buhalterė
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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.
2016 metais UAB „Tauragės vandenys“ eksploatavo 322,83 km požeminio vandentiekio tinklų
(184,7 km Tauragės m. ir Skaudvilės m. bei 138,13 km kaimuose) ir 330,34 km nuotekų tinklų.
Bendrovė 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, 67 nuotekų
perpumpavimo stotis ir 15 nuotekų valymo įrenginių.
2016 metų gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 112 darbuotojų; iš jų:
-

darbininkai – 76;

-

specialistai – 33;

-

vadovai – 3.

Per 2016 m. atleisti 8 darbuotojai, priimti 4 darbuotojai, iš jų 2 darbuotojai buvo priimti
laikiniems darbams atlikti. Darbuotojų amžiaus vidurkis – 50,8 metai.
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VANDENS GAVYBA IR TIEKIMAS
Įmonėje išgaunamas ir vartotojams patiekiamas požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. Per
ataskaitinius 2016 m. UAB „Tauragės vandenys“ išgauta 1208,7 tūkst.m3 požeminio vandens,
patiekta 1190,8 tūkst.m3 geriamojo vandens. Tauragės rajone per 2016 metus parduota geriamojo
vandens - 931,1 tūkst.m3. Vandens netektys vandentiekio sistemoje sudarė 23,0%.
1 lentelė. Vandens tiekimas pagal Tauragės rajone esančias vandenvietes, m3/metus.
Tauragė
Skaudvilė
Žygaičiai
Kęsčiai
Griežpelkiai I
Griežpelkiai II
Lauksargiai
Pilsūdas
Adakavas
Dauglaukis
Pajūris
Meldikviršiai
Lapurvis
Batakiai
Norkiškė
Ožnugaris
Mažonai

931 582
37 379
23 517
11 296
3 409
3 655
18 063
6 936
9 723
9 371
819
2 353
2 033
4 323
5 528
4 517
14 567

Pagramantis
Lomiai
Sungailiškiai
Sartininkai
Skiržemė
Putokšliai
Šikšniai
Baltrušaičiai
Alijošiškės
Eidintai
Pužiškės
Gaurė
Kunigiškiai
Eičiai
Dapkiškiai

12 096
7 223
3 007
13 745
8 796
939
5 301
10 121
1 636
2 787
330
13 366
7 345
6 881
8 112

Viso:

1 190 756
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Paveikslas 1. Vandens tiekimas, realizacija, netektys, tūkst. m3

Tauragės miesto vandenvietėje vandens lygis gręžiniuose pažemėjo iki 17,853 m, nugeležinimo
įrenginiai veikė be sutrikimų. 2016 metais vandentiekio tinkluose likviduotų avarijų skaičius 95, iš
jų Tauragės ir Skaudvilės miestuose likviduota 21 vandentiekio tinklų avarija.
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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 201409-29, Nr. LPL-6. Laboratorijoje 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 2016 metus paimta ir ištirta 2481 vandens mėginys, atlikta 13624
analizės, iš jų: 8980 cheminės ir 4644 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 98/83/EB „Dėl žmonėms
vartoti skirto vandens kokybės“ reikalavimus. 25 kaimų vandenvietėse įrengti nugeležinimo
įrenginiai.

NUOTEKŲ SURINKIMAS IR VALYMAS
UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja Tauragės ir Skaudvilės miestų, 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 330,34 km nuotekų tinklų su kolektoriais ir slėginėmis
linijomis bei 67 siurblinės. Per 2016 metus bendrovės dispečerinėje tarnyboje gauti 274 pranešimai
dėl užsikišimų nuotekų tinkluose, kurie nedelsiant likviduoti. 2016 metais avarijų nebuvo. 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.
Tauragės miesto nuotekų valykloje per 2016 metus išvalyta 2226 tūkst. m 3 nuotekų arba
vidutiniškai 6,1 tūkst.m3 nuotekų per parą.
Kituose nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalyta 126,5 tūkst.m3 nuotekų.
Per 2016 metus nuotekų valykloje susidarė 414,4 m3 dumblo.
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ENERGOCECHO VEIKLOS RODIKLIAI
2 lentelė. Energocecho veiklos rodikliai.
2015

2016

1488

1488

Sunaudojamos elektros energijos kiekis, mln. kWh

2,2

2,429

Elektros energijos apskaitų kiekis, vnt.

107

107

Atlikta paslaugų, €

5909

7539

Bendra leistina vartoti galia, kW

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 geriamojo vandens tiekimo sistemomis bei nuotekų surinkimo sistemomis
naudojasi 14303 abonentai, iš jų Tauragėje – 11284.
Abonentinė tarnyba su vartotojais sudaro tiesiogines vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų sutartis, atlieka vandens skaitiklių patikras.
2016 metais buvo pasirašytos 682 sutartys.
Per ataskaitinius 2016 metus pakeisti 3079 šalto vandens skaitikliai.
Per 2016 metus geriamojo vandens netektys sudarė 21,88 %, t. y. 261 tūkst. m 3. Per 2016 metus
geriamojo vandens netektys, lyginant su 2015 metais, sumažėjo 25 tūkst. m 3. Lyginant su 2015
metais, geriamojo vandens patiekta 3 tūkst. m3 mažiau, vandens realizacija per 2016 metus
sumažėjo 6 tūkst. m3. Per 2016 metus geriamojo vandens vartotojams (gyventojams) parduota 589
tūkst. m3, t. y. 4 tūkst. m3 daugiau nei 2015 metais, abonentams (įmonėms ir organizacijoms)
parduota 338 tūkst. m3 geriamojo vandens, t. y. 9 tūkst. m3 mažiau nei 2015 metais.
Geriamojo vandens netektys daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose per 2016 metus sudarė
15,5%.
Iš gyventojų nuotekų surinkimo sistema surinktas nuotekų kiekis Tauragės nuotekų valykloje sudarė
466 tūkst. m3 nuotekų.
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ĮSISKOLINIMAI ĮMONEI
Per 2016 metus dėl įsiskolinimo už paslaugas išsiųsti 768 pranešimai privatiems vartotojams už
114724,75 € (110307,90 € už paslaugas ir 4416,85 € delspinigių).
Į teismą paruoštos 13 bylų už 4927,87 € (4732,16 € už paslaugas ir 195,71 € delspinigiai).
Priteista iš skolininkų 4614,36 €, apmokėta 1437,92 € (per antstolį 4109,91 €).

FINANSINĖ VEIKLA
Pajamos – 1973382,78 €.
Sąnaudos – 2180881,82 €.
Pelnas (nuostolis) iš pagrindinės veiklos – (-207499,04) €.
Kitas pelnas – 57355,30 €.
Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) – (-150143,74) €.
Grynasis ataskaitinis pelnas (nuostolis) – (-150143,74) €.

Paveikslas 2. Sąnaudų struktūra pagal straipsnius, %.
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ĮVYKDYTI PROJEKTAI
PROJEKTAS „VANDENTIEKIO STOTIES ŠLAITO G. 2, TAURAGĖJE
REKONSTRAVIMAS“. NR. VP3-3.1-AM-01-V-05-027
2014 m. gegužės 26 d. UAB „Tauragės vandenys”, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė biudžeto lėšų naudojimo sutartį dėl
projekto „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas“ finansavimo. Finansavimas
skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2
konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos
efektyvumą”. Tauragės geriamojo vandens nugeležinimo įrenginiuose paruoštas vanduo tiekiamas
Tauragės miestui bei Dacijonų, Butkelių, Papušynės, Taurų ir Norkaičių priemiestiniams kaimams.
Vanduo iš Tauragės miesto vandenvietės tiekiamas 10858 būstams arba 27146 gyventojams
(vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybei pagal LR Statistikos departamento skelbiamu vidutiniu
gyventojų ir būstų skaičiaus santykiu, taikomas 2,5 koeficientas). Per paskutinius trisdešimt metų
nebuvo vykdomi esminiai technologinės bei su ja susijusios įrangos modernizavimo-atnaujinimo
darbai, todėl įranga susidėvėjusi, neekonomiška, neatitinkanti šiuolaikinių įrangai keliamų
reikalavimų. Vandens filtravimo procesas iki šių dienų vykdomas neautomatizuotai, neracionaliai
naudojamas vanduo eksploatuojamų filtrų praplovimui, daugelis plieninių gaminių (technologiniai
vamzdynai, filtrų korpusų vidiniai paviršiai) pažeisti korozijos. Numatoma rekonstruoti ir įrengti
11880 m3/parą galingumo vandens gerinimo įrengimus.
Projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybiško geriamojo vandens tiekimą pagal
nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Įgyvendinus
projektą, pareiškėjas UAB „Tauragės vandenys” savo lėšomis užtikrins vandens gerinimo įrenginių
eksploatavimą. Bus užtikrintas tinkamas jų funkcionavimas, efektyvus infrastruktūros naudojimas,
nepertraukiamas, ilgalaikis bei technine ir ekonomine prasme prieinamas socialiai būtinų vandens
tiekimo paslaugų, kurių kokybė atitiks nustatytus reikalavimus, teikimas.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 2 335 200,9 Eurų.
Pasirašytos visos šiam projektui įgyvendinti numatytos sutartys. Rangovas – UAB „LitCon“
ir UAB „Infes“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, projektuotojas – UAB „Patvanka“,
techninė priežiūra – UAB „Atamis“.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2014 m. birželio 19 d. Projektas įgyvendintas.
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VYKDOMI PROJEKTAI
PROJEKTAS „VANDENTIEKIO STOTIES ŠLAITO G. 2, TAURAGĖJE
REKONSTRAVIMAS“. NR. 05.3.2-APVA-V-013-01-0015
2016 m. liepos 18 d. UAB „Tauragės vandenys” ir Aplinkos valdymo agentūra pasirašė iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto NR. 05.3.2-APVA-V-01301-0015 „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas “ sutartį. Projekto NR. 05.3.2APVA-V-013-01-0015 „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2, Tauragėje rekonstravimas“ įgyvendinimui
skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę ,,Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.
2017 metais numatoma atlikti dviejų švaraus vandens rezervuarų rekonstrukciją ir vandens
bokšto remonto darbus.
Tauragės miesto vandenvietėje paruoštas vanduo tiekiamas Tauragės miestui bei Dacijonų,
Butkelių, Papušynės, Taurų ir Norkaičių priemiestiniams kaimams. Vanduo iš Tauragės miesto
vandenvietės tiekiamas 10858 būstams arba 26059 gyventojams.
Projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybiško geriamojo vandens tiekimą pagal
nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Įgyvendinus
projektą, pareiškėjas UAB „Tauragės vandenys” savo lėšomis užtikrins vandentiekio stoties
eksploatavimą. Bus užtikrintas tinkamas jų funkcionavimas, efektyvus infrastruktūros naudojimas,
nepertraukiamas, ilgalaikis bei technine ir ekonomine prasme prieinamas socialiai būtinų vandens
tiekimo paslaugų, kurių kokybė atitiks nustatytus reikalavimus, teikimas.
Projektui įgyvendinti skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma siekia 2 027
657 Eurų 58 ct.
Projektas turi būti baigtas įgyvendinti iki 2017 metų gegužės 26 d.
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UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ KOKYBĖS IR
APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMA
UAB „Tauragės vandenys“ veikia įdiegta kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema, atitinkanti
LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus.
Kasmet UAB „Tauragės vandenys“ atliekamas išorės auditas, bei kartą metuose įmonės skyrių
padaliniuose organizuojamas vidaus auditas, kurio metu operatyviai šalinamos pastebėtos
neatitiktys. Procedūros nuolat tobulinamos, atnaujinami procesai.

KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS TIKSLAI 2017 METAMS
Eil.
Nr.

Užduotys / Numatomi įgyvendinti veiksmai

Individuali ir grupinė
atsakomybė

Detalūs
kalendoriniai
planai

Biudžetas,
finansiniai
rodikliai

1

Topografinių, išpildomųjų nuotraukų, kadastrinių bylų ir
sklypų bei statinių įteisinimo rengimas/ minėtų darbų pirkimas

Gamybinio sk. viršininkas
P.Kazlauskas

2017-09-01

10000€

2

Požeminio vandens monitoringo vandenvietėse ir degalinės teritorijoje atlikimas 2018-2019 m., apibendrinančios
ataskaitos parengimas 2015-2019 m., naujos monitoringo
programos parengimas 2020-2024 m./ pirkimo atlikimas

Gamybinio sk. viršininkas
P.Kazlauskas

2017-12-01

4000€

3

Tauragės miesto nuotekų valyklos poveikio požeminiam
vandeniui monitoringo vykdymas 2017-2019 m./ pirkimo
atlikimas

Gamybinio sk. viršininkas
P.Kazlauskas

2017-01-01
(kai bus parengta
nauja programa)

3000€

4

Vandenviečių SAZ specialiojo plano koregavimas įtrauGamybinio sk. viršininkas
kiant trūkstamas vandenvietes (jų įteisinimas)/ pirkimo atP.Kazlauskas
likimas

2017-04-01

7000€

5

Leidimo naudoti požeminio vandens išteklius
gavimas/prašymo gauti leidimą pateikimas

Gamybinio sk. viršininkas
P.Kazlauskas

2017-03-01

400€

6

Nuotekų linijos prie Vytauto g. Nr. 14 tarp šulinių FŠ 23
(senasis Nr. 203) ir FŠ 138 (senasis Nr. 61a) 0,11 km,
200mm skersmens renovacija

Projektų įgyvendinimo
skyrius,
NTT viršininkas
B. Martinkus

2017 m.
II ketv.

15000 €

NPS-1 siurblių pakeitimas nauju panardinamo tipo našesniu ir ekonomiškesniu

Vyr. mechanikas
A. Šetkus,
Vyr. energetikas
E.Mockaitis,
NTT viršininkas
B. Martinkus

2017 m.
III ketv.

7500 €

8

NPS-4 siurblių Nr. 1 ir Nr. 2 „DEMSI“ SKP200F pakeitimas naujais, našesniais. Wilo-EMU FA08.22W + T122/11G arba analogiškais

Vyr. mechanikas
A. Šetkus,
Vyr. energetikas
E.Mockaitis,
NTT viršininkas
B. Martinkus

2017 m.
III ketv.

3000€

9

Nuotekų linijos 200mm skersmens L=0,037 km perklojimas ar PE įtraukimas prie Vytauto g. Nr. 85 nuo FŠ 96a
iki šulinio FŠ 142

NTT viršininkas
B. Martinkus

2017 m.
II ketv.

3000€

Nuotekų tinklo prie J.Tumo-Vaižganto g. Nr. 122, Nr. 124
tarp FŠ 84 ir FŠ 149 bei FŠ 131 ir FŠ 96a renovacija
d=200mm 63m1 ir d=150mm 60m1. Iš viso – 0,12km

Projektų įgyvendinimo
skyrius,
NTT viršininkas

2017 m.
III ketv.

7

10

10000€
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Eil.
Nr.

Užduotys / Numatomi įgyvendinti veiksmai

Individuali ir grupinė
atsakomybė

Detalūs
kalendoriniai
planai

Biudžetas,
finansiniai
rodikliai

B. Martinkus

11

Nuotekų linijos 300mm skersmens L=0,033km perklojimas prie Vytauto g. Nr. 4c nuo FŠ 204 iki šulinio FŠ 206

NTT viršininkas
B. Martinkus

2017 m.
III ketv.

5000€

12

Valymo įrenginių remontas - atsarginės įrangos (džiovyklos dalys, dumblo siurblių statoriai, rotoriai) pirkimas

NVT viršininkas
V. Šimkevičius

2017 m.
I-IV ketv.

15000€

13

Siurblių ir maišyklių remontas

Vyr.mechanikas A.Šetkus

2017 m.
I-IV ketv.

5000€

14

Vandenvietės tvoros susidėvėjusios dalies pakeitimas

Vandentiekio cecho
viršininkas M.Savickas

2017 m.
II-IV ketv.

30000€

15

Pakeliamo užtvaro įrengimas (prie įvažiavimo į Tauragės
vandenvietės teritoriją)

Vyr. energetikas
E. Mockaitis

2017 m.
II-III ketv.

2000€

16

Šildymo trąsos rekonstrukcija

Vyr. energetikas
E. Mockaitis

2017 m.
II-III ketv.

12000€

17

Nugeležinimo stoties administracinio pastato patalpų
remontas

Vyr. energetikas
E. Mockaitis

2017 m.
II-III ketv.

30000€

18

Lietaus nuotekų siurblinės įkėlimas į SCADA programą

Vyr. energetikas
E. Mockaitis

2017 m.
III ketv.

1000€

19

Naudoto lengvojo automobilio įsigijimas

Vyr.mechanikas A.Šetkus

2017 m.
I ketv.

8000€

20

Administracinio pastato stogo apšiltinimo ir naujos
prilydomos dangos uždėjimo darbai

Vyr.mechanikas A.Šetkus

2017 m.
II ketv.

35000€

21

Vejos traktoriuko įsigijimas

Vyr.mechanikas A.Šetkus

2017 m.
II ketv.

4000€

22

Vandentiekio tinklų ir uždaromosios armatūros rekonstrukcija

V. Augutis
M.Savickas

Visus metus

7000€

23

Laboratorinės įrangos pirkimas (termostatas)

Laboratorijos vedėja
V.Kunikauskienė

2017 m.
I-IV ketv.

3000€

24

Cheminių medžiagų pirkimas

Laboratorijos vedėja
V.Kunikauskienė

2017 m.
I-IV ketv.

4000€

25

Kompiuterinės technikos ir įrangos atnaujinimas

Inžinierius-programuotojas
L.Urbutis

2017 m.
I-IV ketv.

12000€
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