JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JURBARKO VANDENYS“ 2019–2023
METŲ ĮMONĖS VEIKLOS STRATEGIJOS 2020 METŲ RODIKLIŲ ĮVYKDYMO
ATASKAITOS PATVIRTINIMO IR 2021 METŲ TRUMPALAIKIŲ STRATEGINIŲ
TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ NUSTATYMO
2021 m. kovo 10 d. Nr. O1-257
Jurbarkas
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
7 punktais, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-131
„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir
uždarosiose akcinėse bendrovėse“ 3.1 papunkčiu, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių
įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių
įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktu, Jurbarko
rajono savivaldybės valdomų savivaldybės įmonių ir kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių
pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-162 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės valdomų
savivaldybės įmonių ir kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 ir 8 punktais, atsižvelgdamas į uždarosios akcinės
bendrovės „Jurbarko vandenys“ 2021 m. vasario 23 d. raštą Nr. SD-44 „Dėl įmonės veiklos
strategijos 2019–2023 metų rodiklių vykdymo“ ir 2020 m. vasario 23 d. raštą Nr. SD-45 „Dėl
trumpalaikių uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ veiklos strateginių tikslų ir
uždavinių 2021 metams patvirtinimo“:
1. T v i r t i n u uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ 2019–2023 metų įmonės
veiklos strategijos 2020 metų rodiklių įvykdymo ataskaitą (pridedama).
2. N u s t a t a u šiuos uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ 2019–2023 metų
įmonės veiklos strategijos 2021 metų trumpalaikius strateginius tikslus ir uždavinius:
Preliminari atliktų darbų
Eil.
Pavadinimas
vertė (tūkst. Eur) arba
Nr.
Priemonių skaičius (vnt.)
Projekto Nr.05.3.2-APVA-R-014-71-0007 „Vandens tiekimo
1. ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“
174,31 tūkst. Eur
2021 metais numatytų darbų vykdymas
Sukaupto perteklinio dumblo išvežimas iš laikinosios
2.
3000,00 t
perteklinio dumblo laikymo aikštelės utilizavimui
Projekto „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo
3. infrastruktūros Jurbarko mieste. II etapas“ 2021 metais
58,00 tūkst. Eur
numatytų darbų vykdymas
Klausučių, Seredžiaus, Viešvilės NVĮ biologinio valymo
4. dengiamosios konstrukcijos keitimas (dangčių ir laikomųjų
110,00 tūkst. Eur
konstrukcijų)
5. Šimkaičių gyvenvietės vandenvietės modernizavimas
100,00 tūkst. Eur

6.

7.

8.
9.
10.

Vandens
gavybos-gerinimo
įrenginių
renovacija,
atnaujinimas, įrengimas (kompresoriai, valdymo vožtuvai
filtrams, valdikliai, orapūtės, sklendės su pavaromis, kėlimo
stotelės, užkrovos)
Projekto „Jurbarko miesto vandens bokšto stovo, bokšto
rezervuaro kapitalinis remontas ir bokšto technologinės
aptarnavimo aikštelės įrengimas“ projektavimo darbai
Sugedusių, nusidėvėjusių dažnio keitiklių, jų pavarų ir
reduktorių keitimas Jurbarko kaimų ir miestelių nuotekų
valyklose ir nuotekų perpumpavimo stotyse
Jurbarko NVĮ mechaninio valymo kapitalinis remontas
(smėliagaudės kapitalinis remontas)
Komercinių automobilių įsigijimas Jurbarko rajono vandens
tiekimą aptarnaujančioms avarinėms tarnyboms

6,00 tūkst. Eur

1 vnt.
4,00 tūkst. Eur
50,00 tūkst. Eur
2 vnt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Parengė
Dainius Večerskas
2021-03-10

Raimundas Bastys

PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. O1-257
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JURBARKO VANDENYS“ 2019–2023 METŲ ĮMONĖS VEIKLOS STRATEGIJOS
2020 METŲ RODIKLIŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA
I. TRUMPALAIKIŲ TIKSLŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA UŽ 2019 METUS
Per 2020
metus
įvykdyti
darbai

Atliktų
numatytų
darbų vertė
tūkst. Eur
arba
Priemonių
skaičius

Pastabos

Eil. Nr.

Pavadinimas

Preliminari
numatomų
atlikti darbų
vertė tūkst.
Eur arba
Priemonių
skaičius

1

Kitų priemonių, kurios yra numatytos 2017–2020
metų geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo
veiklos plane, įgyvendinimo (patvirtinto 2017 m.
birželio 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T2-171) vykdymas

74,00

+

65,43

Įvykdyta. Sutaupyta 8,57 tūkst. Eur

2

Sukaupto perteklinio dumblo išvežimas iš
laikinosios perteklinio dumblo laikymo aikštelės

65,00

+

69,65

Įvykdyta

306,72

+

289,16

Įgyvendinta. Sutaupyta 17,56 tūkst. Eur

27,35

Įgyvendinta. Buvo sutaupyta 242,23 tūkst. Eur.
Suderinus su LR Aplinkos ministerija (2019 m.
spalio 31 d. raštas Nr.(29-2-2)-APVA-2452 „Dėl
projekto Nr.05.3.2-APVA-R-014-71-0007 sutaupytų
lėšų panaudojimo“) buvo gautas pritarimas,
leidžiantis sutaupytas projektui skirtas lėšas
panaudoti naujos veiklos (fizinio rodiklio)
„Geriamojo vandens tiekimo (įvadų) ir nuotekų
surinkimo (išvadų) tinklų iki sklypo ribos statybai“.

3

4

Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0007
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“ 2020
metais numatytų darbų vykdymas
Projekto Nr. 05.3.2.APVA-R-014-71-0007
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“ 2020
metais papildomai numatytų darbų viešasis
pirkimas (geriamojo vandens tiekimo įvadų ir
nuotekų surinkimo išvadų tinklų iki sklypo ribos
statyba. Fiziniai rodikliai: V-15 vnt., KF – 27
vnt., geriamojo vandens tiekimo tinklų
rekonstrukcija Jurbarko mieste (V-670 m.)

242,23

+

Įgyvendinus numatytas veiklas, bus papildomai
nutiesta naujų vandens tiekimo tinklų apie 0,443 km,
suteikiant galimybę prisijungti 17 būst./32 gyv. ir
naujų nuotekų surinkimo tinklų apie 0,833 km,
suteikiant galimybę prisijungti 29 būst./55 gyv. Taip
pat bus rekonstruota 0,67 km vandens tiekimo tinklų,
įrengiant naują diukerį. 2020 metų pradžioje buvo
paskelbti du viešieji konkursai rangos darbams
pirkti. Abu viešuosius pirkimo konkursus laimėjo
UAB „Jurmelsta“. 2020 m. gegužės 18 d. buvo
pasirašytos rangos sutartys: Nr.(B.3) – 29
„Geriamojo vandens tiekimo (įvadų) ir nuotekų
surinkimo (išvadų) tinklų projektavimas ir statyba“
sutartis, sumai 98475,00 Eur be PVM; Nr.(B.3) – 30
„Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija“
sutartis, sumai 70950,00 Eur be PVM. Visą projektą
planuojama užbaigti 2021 metais. Per 2020 metus
darbų buvo atlikta už 27,35 tūkst. Eur.
5

6

7

8

Bendradarbiaujant su Jurbarko rajono
savivaldybės administracija, Šimkaičių
gyvenvietės vandenvietės modernizavimas
Bendradarbiavimas su Jurbarko rajono
savivaldybės administracija, vykdant Tauragė+
numatomų vandentvarkos ir nuotekų tinklų
plėtros projektų įgyvendinimą
Projekto „Nelegalių prisijungimų prie vandens ir
nuotekų tinklų infrastruktūros mažinimas“,
pasitelkiant paskelbtą amnestijos būdą,
vykdymas. Nelegalių prisijungimų prie įmonės
centralizuotų tinklų nustatymas ir legalizavimas
Vadovaujantis nauja geriamojo vandens ir
nuotekų tvarkymo veiklos plano derinimo
metodika – įmonės investicijų plano derinimas
2021–2024 metų laikotarpiui

100,00

+

0,00

Buvo bendradarbiaujama dalyvaujant vandenvietės
modernizavimo techninės specifikacijos parengime.

1 vnt.

+

1 vnt.

Buvo dalyvaujama tiksliniuose susirinkimuose,
teikiami pasiūlymai dėl projekto veiklų įtraukimo bei
įgyvendinimo. Buvo pasiūlytos 7 priemonės

Ne mažiau
10
prisijungimų

+

15
prisijungimų

Amnestijos galimybe per 2020 metus pasinaudojo
15 Jurbarko rajono gyventojų.

1 vnt.

2020 m. spalio 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos sprendimas Nr. T2-262 „Dėl uždarosios
akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ 2021–2025
metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo veiklos plano patvirtinimo“

1 vnt.

+

9

Vadovaujantis nauja geriamojo vandens
apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir
eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo
metodika – bazinės kainos derinimas 2021–2024
m. bazinės kainos laikotarpiui

1 vnt.

-

0 vnt.

Bazinė kaina turi būti perskaičiuota iki 2021 m.
birželio 1 d. Pateikus perskaičiuotas bazines kainas,
kartu bus pateiktas vandens apskaitos prietaisų
mokesčio paskaičiavimas

II.

FINANSINIŲ RODIKLIŲ KITIMO DINAMIKA UŽ 2017–2020 METUS

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Darbuotojų skaičius
Pardavimo pajamos (tūkst. Eur)
Turtas (tūkst. Eur)
Bendrasis pelnas (tūkst. Eur)
Grynasis pelnas (tūkst. Eur)
Sąnaudos (tūkst. Eur)
Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur)
Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur)
Debitorinis įsiskolinimas (tūkst. Eur)
Trumpalaikis turtas (tūkst. Eur)

11.

Atsargos ir išankst. mokėjimai (tūkst. Eur)

12.
13.
14.
15.

Trumpalaikiai įsipareigojimai (tūkst. Eur)
Įsipareigojimai (tūkst. Eur)
Dotacijos (tūkst. Eur)
Pirkėjų įsiskolinimas (tūkst. Eur)

16.
17.

Bendrasis pelningumas, proc.
Grynasis pelningumas, proc.

18.

Turto grynasis pelningumas, proc.

19.

Rodikliai

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

67
1219,55
18123,72
106,13
-180,49
1404,13
4413,88
237,60
170,66
346,63

63
1508,10
18357,06
279,22
33,36
1479,87
4413,88
206,00
199,21
652,05

65
1662,58
18056,11
286,09
37,67
1641,22
4413,88
224,89
199,93
727,23

62
1686,86
17668,08
311,82
11,99
1680,59
4413,88
269,54
177,66
886,39

46,76

54,10

57,99

66,49

145,27
145,27
13914,51
166,96

211,00
211,00
14048,87
175,19

226,39
226,39
13694,73
195,33

183,58
183,58
13337,53
171,86

8,7
-14,8

18,5
2,2

17,21
2,27

18,49
0,71

-1,0

0,2

0,21

0,07

Turto apyvartumas

0,1

0,1

0,09

0,10

20.

Einamojo likvidumo koeficientas

2,4

3,1

3,21

4,83

21.

Kritinio likvidumo koeficientas

2,1

2,8

2,96

4,47

III.
2020 METŲ ABONENTŲ IR VARTOTOJŲ APKLAUSOS DĖL VANDENS
TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ IR APTARNAVIMO KOKYBĖS
REZULTATAI
UAB „Jurbarko vandenys“ atliko abonentų ir vartotojų apklausą. Duomenims rinkti
buvo parengta anketa iš 9 įmonei aktualių klausimų, kurie apima įmonės teikiamų paslaugų bei
aptarnavimo kokybę. Apklausa buvo vykdoma tiesiogiai apklausiant vartotojus. Apklausta apie
1,26 proc. vartotojų ir abonentų. Atlikus apklausą paaiškėjo, kad dauguma vartotojų ir abonentų
pasitiki vandentiekio vandens kokybe, gerai įvertintas ir aptarnaujančio personalo darbas.
Vartotojai apie vandentiekio vandens kokybę.
Įmonė investuoja į geriamojo vandens kokybės gerinimą, todėl svarbu sužinoti kaip
vartotojai vertina vandentiekio vandenį. Vandens kokybės kriterijai yra vandens kvapas, skonis,
spalva, tinkamumas maistui gaminti. Atlikus apklausą, paaiškėjo, kad 53 proc. apklaustų vartotojų
vandens kokybę įvertino labai gerai, 42 proc. – gerai, o 5 proc. mano priešingai (žr. 1 pav.). 96
proc. respondentų pažymėjo, jog geria vandenį iš čiaupo (žr. 2 pav.).

1 pav. Vandens kokybė

2 pav. Ar geriate vandenį iš krano?
Į klausimą ar vanduo tiekiamas be sutrikimų 96 proc. apklaustųjų pažymėjo, kad „taip“, 4
proc. apklaustųjų per 2020 metus teko patirti vandens tiekimo sutrikimų (žr. 3 pav.).

3 pav. Ar vanduo tiekiamas be sutrikimų?

Į klausimą ar tenkina įrengto šalto vandens skaitiklio būklė 94 proc. apklaustųjų pažymėjo,
kad „taip“, 6 proc. apklaustųjų pažymėjo, kad „ne“ (žr. 4 pav.).

4 pav. Ar tenkina įrengto šalto vandens skaitiklio būklė?
Nuotekų tvarkymo paslaugos kokybė
Dažniausiai vartotojai nepastebi nuotekų tinklų gedimų, nes dėl to ne visada sutrinka
nuotekų tvarkymo paslauga gyventojams. Apklausėme ar vartotojus tenkina įmonės teikiamos
nuotekų tvarkymo paslaugos. 89 proc. vartotojų atsakė, jog vertina labai gerai, 11 proc. mano, kad
reikia šią paslaugą gerinti. (žr. 5 pav.).

5 pav. Ar tenkina įmonės teikiama nuotekų tvarkymo paslauga?
Gerai įvertintas aptarnaujančio personalo darbuotojų darbas
Taip pat buvo siekiama sužinoti, ar įmonė pakankamai informuoja vartotojus apie veiklą, ar
jie randa jiems aktualios informacijos. Didžioji dalis apklaustųjų 94 proc. atsakė, kad informacijos
yra pakankamai, likę 6 proc. - priešingai. Taip pat vartotojų buvo klausiama ar teko kreiptis į
įmonės darbuotojus aktualiais klausimais – 99 proc. apklaustųjų, kad vienu ar kitu klausimų teko

bendrauti su įmonės darbuotojais (žr. 7 pav.). Į klausimą ar darbuotojai greitai išsprendė
iškilusias problemas 93 proc. įmonės klientų pažymėjo, kad atsiradusias problemas įmonės
darbuotojai išsprendė greitai ir kokybiškai. 7 proc. apklaustųjų manė, priešingai (žr. 8 pav.).

6 pav. Ar pakankamai randate informacijos apie įmonės veiklą?

7 pav. Ar teko kreiptis į įmonės darbuotojus aktualiais klausimais?

Ne
7%

Taip
Ne

Taip
93%

8 pav. Ar darbuotojai greitai sprendžia iškilusias problemas?

Vartotojų pasiūlymai ir pastabos įmonei
Domėjomės vartotojų, ką reikėtų pagerinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkyje.
Vartotojai šiais klausimais pareiškė savo nuomonę. Galima pateikti apibendrintus apklaustųjų
komentarus: siūloma mažinti vandens kainą, pasirūpinti, kad vanduo būtų geresnės kokybės
kaimiškose teritorijoje. Taip pat kaimiškųjų vietovių gyventojai pageidauja centralizuotų nuotekų
ir vandentiekio tinklų plėtros.
IV.
Eil.
Nr.

PASIEKTI VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMO RODIKLIAI 2020 METAIS

Rodiklio pavadinimas

Siektinas
rodiklis (per
metus)

Pasiektas
rodiklis

Ne mažiau
60 proc.

1.

Trumpalaikių tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

1.1.

Kiekinis numatytų priemonių įvykdymas (vnt.)

88,88 proc.

1.2.

Suminis numatytų priemonių įvykdymas (Eur)

62,46 proc.

2.

Naujų vartotojų prijungimas

3.

Vandentvarkos ūkio veiklos efektyvumo didinimas

4.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
kainodaros tobulinimas

5.

Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo
kursuose/mokymuose, skaičius

6.

Vartotojų (abonentų) apklausa (visuomenės nuomonė
apie įmonės atliekamas paslaugas)

Pajungti ne
mažiau 30
vartotojų ar
abonentų per
metus
Įdiegta ne
mažiau 1
priemonė
veiklos
efektyvumui
didinti
Įgyvendinta
ne mažiau 1
kainodaros
sistemos
atnaujinimo
priemonė
Ne mažiau
10 proc. visų
darbuotojų
Ne mažiau 1

76

1

1

21 proc.

1

