
UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ VADOVO 2018 METŲ ATASKAITA

UAB „Tauragės  vandenys“ paskirtis  – kokybiškas vandens tiekimas,  buitinių  ir  paviršinių

nuotekų šalinimas  ir  valymas vartotojams.  Bendrovė siekia užtikrinti  šių paslaugų prieinamumą

visiems rajono gyventojams, įmonėms bei organizacijoms,  patiriant mažiausias išlaidas ir padarant

minimalią žalą aplinkai, tuo gerinant miesto ekologinę būklę.

2018 metais  UAB „Tauragės  vandenys“ eksploatavo 323,03 km požeminio   vandentiekio

tinklų (184,9 km Tauragės m. ir Skaudvilės m. bei 138,13 km kaimuose) ir 331,437 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.

2018 metų gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 104 darbuotojai, iš jų:

- Darbininkai – 72;

- Vadovai, specialistai ir tarnautojai – 32.

Per 2018 metus atleisti iš darbo 8 darbuotojai, priimti 7 darbuotojai, iš jų 4 darbuotojai buvo

priimti laikiniems darbams atlikti. Darbuotojų amžiaus vidurkis – 51,06 metai.

2018 m. vidutinis  darbo užmokestis  siekė 788 eurus. Kvalifikaciją  įvairiuose kursuose bei

seminaruose  pakėlė  12  specialistų  ir  2  vadovai.  Taip  pat  vyko  darbininkų  supažindinimas  su

naujovėmis  vandentiekio,  nuotekų  sistemų,  dumblo  valymo  bei  apdorojimo  srityse.  Atvykę

įrenginių  tiekimo  atstovai  apmokė  darbuotojus  darbo  vietose  dirbti  su  naujo  tipo  siurbliais,

vamzdynais, dumblo apdorojimo įrenginiais.

VALDOMAS TURTAS

2018 m. gruodžio 31 d. bendrovės ilgalaikis turtas sudarė 37302757 eurus. Nuosavas kapitalas

sudarė 4833856 eurus. Bendrovės materialinė bazė yra geros būklės.

2010 m. atiduota eksploatuoti nauja Tauragės miesto nuotekų valykla. 2015 m. pastatyti nauji

dumblo apdorojimo įrenginiai. 2016 m. naujai rekonstruoti vandenvietės Šlaito g. 2 nugeležinimo



įrenginiai.  Mechaninėse  dirbtuvėse  pakeisti  langai  ir  durys.  Suremontuotos  darbininkų  buitinės

patalpos.

2018 m. pakeisti šildymo sistemos vamzdynai, radiatoriai, sumontuoti nauji šiluminiai mazgai

nugeležinimo  ir  administraciniame pastatuose.  Nuo 2019 m.  bendrovei  šilumos  paslaugas  teiks

UAB „Tauragės šilumos tinklai“.

2018 m. UAB „Tauragės vandenys“ ir vadovas prisiėmė 6 įsipareigojimus, iš kurių tik vienas 
nepilnai įvykdytas.

Įsipareigota Įvykdyta
1. Geriamojo vandens pardavimo apimties didinimas – 970 tūkst. m3 1070 tūkst. m3

2. Sumažinti geriamojo vandens nuostolius - 23% 24,2%
3. Pašalintų nuotekų kiekio padidinimas – 842 tūkst. m3 1021 tūkst. m3

4. Prijungti prie vandentiekio tinklų 40 gyventojų
Prijungti prie nuotekų tinklų 250 gyventojų

111 gyventojas
344 gyventojai

5. Padidinti abonentų skaičių - 14300 14432
6. Pagrindinės veiklos pajamų didinimas (geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo) – 2150 tūkst. eurų

2607 tūkst. eurų

Nepavyko  sumažinti  geriamojo  vandens  nuostolių  iki  23  proc.  Pagrindinės  nuostolių

priežastys – avarijos vandentiekio trąsose.

Pagrindinis  bendrovės  tikslas  –  pasiekti,  kad  iki  2023  metų  sausio  1  d.  gyventojų

prisijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų Tauragės aglomeracijoje siektų 98 proc. Šiuo metu

prie nuotekų tinklų yra prisijungę apie 95 proc. gyventojų.  Likę 3 proc. sudaro apie 300 būstų.

Nepasiekus 98 proc.  gyventojų prisijungimo prie nuotekų tinklų,  bendrovei gali  grėsti  finansinė

korekcija. 

Bendrovė dės visas pastangas, kad bendradarbiaujant su savivaldybe, seniūnijomis, regionine

aplinkos apsaugos agentūra, tikslas būtų pasiektas.

Vienas  iš  pagrindinių  bendrovės  tikslų  taip  pat  yra  dirbti  pelningai  ir  nedidinti  vandens

pardavimo kainos. Tai galima pasiekti didinant vartotojų skaičių, didinant parduodamo vandens ir

nuotekų šalinimo kiekius. 2018 m. vandens pardavimo kiekis gyventojams padidėjo 23 tūkst. m3

arba  3,9  proc.,  nuotekų šalinimas  padidėjo  34,3  tūkst.  m3   arba  6,8  proc.  Vandens  pardavimas

pramonei didėjo 98,7 tūkst. m3   arba 78,6 proc., o nuotekų šalinimas didėjo 142,8 tūkst. m3 arba

113,6 proc. Toks rezultatas pasiektas 2018 m. antrą ketvirtį pradėjus dirbti AB “Vilkyškių pieninė”

naujam padaliniui (pieno miltelių gamyba iš išrūgų).



2018 metus bendrovė baigė su 100,3 tūkst. eurų grynuoju pelnu.

2018  metais  buvo  įgyvendinami  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklų  plėtros  bei  renovacijos

projektai, dalinai finansuojami Europos Sąjungos lėšomis. Svarbiausi iš jų:

1.  Nuotekų  siurblinės  Nr. 3 rekonstrukcija.  Projekto  vertė  –  767200 Eur.  Projektas  pilnai
įgyvendintas.

2. Nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai Kunigiškių k. Projekto vertė – 312999 Eur. Projekto
užbaigimas  - 2019 m. birželio mėn.

3.  Nauja  nuotekų  valykla  Kunigiškių  k.  Projekto  vertė  –  154258  Eur.  Projektas  pilnai
įgyvendintas.

4. Nuotekų valyklos rekonstrukcija Eičių k. Projekto vertė – 157963 Eur.

5. Nuotekų tinklų statyba Pilsūdų k. Projekto vertė – 314248 Eur.

6. Nuotekų valyklos rekonstrukcija Pilsūdų k. Projekto vertė – 154717 Eur.

7. Nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai Lauksargių k. Projekto vertė – 84674 Eur.

Pilsūdų ir Lauksargių gyvenviečių projektai neužbaigti, nes bankrutavo rangovo organizacija
UAB “Žemkasta”. Šiuo metu įvertinami neatlikti darbai ir bus skelbiamas naujas konkursas
projektui įgyvendinti.

8. Nuotekų tinklų rekonstrukcija Tauragės mieste ir Tauragės rajone Butkelių k., Gaurės k. ir
Taurų k. Projekto vertė – 732774 Eur. Projektas pilnai įgyvendintas.

9.  Paviršinių nuotekų tinklų plėtra  Tauragės m.  projekto vertė  – 1,4 mln.  Eurų.  Projektas
pilnai įgyvendintas. 

Įgyvendinus  šį  projektą  pastatytos  šešios  naujos  paviršinių  nuotekų  valyklos.  Šiuo  metu
Tauragės  mieste  yra  18  paviršinių  nuotekų  valyklų.  Tai  yra  gera  žinia  verslui  bei
gyventojams. Beveik visas paviršinis vanduo Tauragės mieste yra išvalomas ir švarus patenka
į vandens telkinius.

Prie  minėtų  projektų  įgyvendinimo  UAB  “Tauragės  vandenys”  ir  Tauragės  rajono
savivaldybė prisidėjo po 617 tūkst. eurų.

2019  m.  UAB “Audito  tikslas”  atliko  finansinių  ataskaitų  auditą  už  2018  metus.  Audito

išvadoje trūkumų ir pažeidimų nerasta.
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