UAB „MAŽEIKIŲ VANDENYS“ 2015–2019 METŲ
VEIKLOS PLANAS
UAB „Mažeikių vandenys“ (toliau – Bendrovė) 2015-2019 metų veiklos planas parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34
straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų
tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos
patvirtinimo“, 48 punktu bei Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų
rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo
taisyklių patvirtinimo“.
Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas ir paviršinių
nuotekų tvarkymas.
Pagrindinės veiklos paslaugas Bendrovė teikia Mažeikių miesto ir 8 seniūnijų – Mažeikių,
Laižuvos, Reivyčių, Židikų, Šerkšnėnų, Tirkšlių, Sedos ir Viekšnių, t.y. 26 gyvenviečių gyventojų,
įmonių ir organizacijų aprūpinimas geriamuoju vandeniu, nuotekų nuvedimas bei valymas.
Bendrovės steigėja – Mažeikių rajono savivaldybė.
Bendrovės įstatinis kapitalas – 6,14 mln. Eur. Akcijų nominalinė vertė – 28,96 Eur, visos
akcijos priklauso savivaldybei.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015 m liepos 23 d. nutarimu Nr. O3-441
UAB bendrovei suteikė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją.
Bendrovė eksploatuoja 37 vandenvietes, 55 vandens gerinimo įrenginius, 303 km
vandentiekio tinklų, 222,9 km nuotekų tinklų, 32 nuotekų perpumpavimo stotis, 11 nuotekų valymo
įrenginius ir 4 filtracijos laukelius, kurių plotas 1,1 ha.
Bendrovė vartotojams ir abonentams pardavė 1592,9 tūkst. m³ geriamojo vandens, surinko ir
išvalė 1474,1 tūkst. m³ nuotekų. Nuotekų išvalymo efektas 2014 metais pagal BDS7 sudarė 99 –
proc., bendrą fosforą – 89 proc., bendrą azotą – 90 proc.
Bendrovės pradinė turto vertė 2014 m. gruodžio 31 d. apskaitos duomenimis sudarė 37 557
tūkst. Eur.
Iš to skaičiaus:
- eksploatuojamas turtas -7 775 tūkst. Eur;
- dovanotas turtas
- 22 830 tūkst. Eur;
- konservuotas turtas
-1 792 tūkst. Eur;
- nusidėvėjęs turtas
- 2 755 tūkst. Eur;
- nebaigta statyba
- 2 405 tūkst. Eur.
- savivaldybės patikėjimo teise perduotas turtas už 967,6 tūkst. Eur – Tirkšlių, Laižuvos,
Užventės, Žibikų ir Auksūdžio gyvenviečių vandentvarkos įrenginiai.
Ilgalaikis turtas 2014-12-31 tūkst. Eur
Pastatai ir statiniai
Perdavimo įrenginiai
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kita įranga, įrankiai ir
įrenginiai
Nematerialusis turtas
Nebaigta statyba
Bendra suma, iš viso

Įsigijimo vertė
11 942,2
16 502,2
5 714,6
626
355

Nusidėvėjimas
3 855,4
4 840,1
1 215,4
495,6
108,5

Likutinė vertė
8 086,8
11 662,1
4 499,2
130,4
246,5

12
2 405
37 557

9,6

2,4
2 405
27 032,4

10524,6
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Pagrindinės bendrovės veiklos kryptys:
- užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir
abonentams bei sudaryti vienodas sąlygas vartotojams prisijungti prie centralizuoto vandens ir
nuotekų tinklų;
- mažinti elektros energijos sąnaudas;
- palaikyti geriamojo vandens kokybės reikalavimus;
- užtikrinti nuotekų perpumpavimą į valymo įrenginius ir valymą;
- įgyvendinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reikalavimus dėl
vandentiekio ir nuotekų tinklų priklausomybės viešajam vandens tiekėjui;
- plėsti nuotolinio nuskaitymo geriamojo vandens apskaitos prietaisų naudojimą daugiabučių
gyvenamųjų namų butuose;
- bendrovės veikla sukoncentruota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
užtikrinimo, investicinių projektų įgyvendinimo ir teikiamų paslaugų gerinimo kryptimis.
Veiklos plane numatytos priemonės:
- Krakių gyvenvietėje planuojama pakloti 0,3 km ir 0,5 km renovuoti vandentiekio, bei 8,5
km nuotekų tinklų, pastatyti nuotekų valymo įrenginius, rekonstruoti nugeležinimo įrenginius.
Projekto vertė 1 694 tūkst. Eur. Projekto tikslas – didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo
vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei
požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas
gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų paslaugų kokybę. Prie naujai
pastatytų nuotekų tinklų galės prisijungti 432 gyventojai;
- vandentiekio tinklų nutiesimas iki Tirkšlių gyvenvietės 4 km. Tirkšlių gyventojams bei
įmonėms vanduo bus tiekiamas iš Mažeikių vandenvietės. Projekto vertė 592 tūkst. Eur. Sujungus
Tirkšlių gyvenvietės vandentiekio tinklus su Mažeikių miesto vandentiekio tinklais, sumažės
eksploatacinės išlaidos – elektros energijai, einamąjam remontui ir pastatų priežiūrai;
- Plinkšių gyvenvietėje bus rekonstruota 0,7 km nuotekų tinklų už 173,1 tūkst. Eur. Sumažės
(gruntinio vandens) infiltracija, užsikimšimų ir tvindymo atvejų;
- rekonstruoti 5 nuotekų siurblines Mažeikių mieste, darbų vertė 475,8 tūkst. Eur. Nuotekų
siurblinės fiziškai nusidėvėjo. Atlikus remontą, sumažės eksploatacinės išlaidos – elektros energijai,
einamąjam remontui ir pastatų priežiūrai;
- Mažeikių miesto vandentiekio tinklų 2,4 km ir nuotekų tinklų 2,1 km rekonstrukcija.
Projekto vertė 955 tūkst. Eur. Atlikus remontą, sumažės eksploatacinės išlaidos, vandens nuostoliai.
2015-2019 m. iš viso planuojama panaudoti 5225 tūkst. Eur.
2015–2019 m. finansavimo šaltiniai
Projekto pavadinimas
Europos
sanglaudos lėšos,
tūkst. Eur
Investicijos Krakių gyvenvietėje
(2017 m.)
Tirkšliai – Mažeikiai vandentiekio
tinklų statyba (2018 m.)
Plinkšių gyvenvietėje nuotekų tinklų
rekonstrukcija (2018 m.)
Mažeikių siurblinių rekonstreukcija
(2018 m.)
Mažeikių vandentiekio ir nuotekų
tinklų rekonstrukcija 1 dalis (2019
m.)

Paskola,
tūkst. Eur

Bendrovės
nusidėvėjimo
ir sutaupytos
lėšos, tūkst.
Eur

Viso,
tūkst.
Eur

1039

655

1694

360

232

592

106

67

173

291

185

476

583

372

955
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Ilgalaikiui turtui įsigyti ir atstatyti
(renovuoti) (2015 – 2019 m.)
Viso:

Ūkio
subjekto
pavadinimas
Kodas
Buveinės
adresas

Uždaroji akcinė
bendrovė
„Mažeikių vandenys“
166486116
Skuodo g. 24,
Mažeikiai

Telefonas

(8 443) 68200

El. paštas

mazvandenys@mvanden
ys.lt

2379

1511

Kontaktinio asmens
vardas, pavardė
Pareigos
Telefono numeris
El. paštas
Asmens rengusio
veiklos planą vardas,
pavardė
Pareigos
Telefono numeris
El. paštas

________________________

1335

1335

1335

5225

PRANAS TRAKINIS
DIREKTORIUS
8 443 68245
mazvandenys@mvandenys.lt
Lina Vasiliauskienė

EKONOMISTĖ
8 443 68208
l.vasiliauskiene@mvandenys.lt

