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2020-03-3t

UAB ,rKupi5kio vandenys" valdymas ir pagrindiniai rodikliai

UAB ,,Kupi5kio vandenys" paskirtis aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir

maZiausiomis s4naudomis tiekti geros kokybes vandeni vartotojams, surinkti bei valyi nuotekas.

UAB ,,Kupi5kio vandenyso' (toliau - Bendrove) buvo iregistruota I 990-l I - 19, registro

Nr.l 14837. Bendroves pagrindine veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekq tvarkymas.

[mones kodas 164702145. Buveine - Ugniagesiq g.5, Kupi5kis.

Bendroves istatinis kapitalas 2019 m. gruodZio 31 d. 5 973 000,00 Eur. Jis

padalintas i 206 250 paprastqjq vardiniq 28,96 Eur nominalios vertds akcij4. Visos akcijos

nuosavybes teise priklauso Kupi5kio rajono savivaldybes tarybai. 2019 metq gruodZio menesi

KupiSkio rajono savivaldybes taryba prieme sprendim4 sumaZinti bendroves kapitalE 584 239,04

eurQ, kad biitq panaikintas iki 2019 metq sukauptas bendroves veiklos nuostolis. fstatinio kapitalo

sumaZejimas bus uZregistru otas 2020 metais.

Bendrovds valdymo organai yra Sie: visuotinis akcininkq susirinkimas, kolegialus

valdymo organas valdyba ir vienasmenis valdymo organas - Bendroves vadovas. Bendroveje

stebetojq taryba nesudaryta. UAB ,,Kupi5kio vandenys" santykiuose su kitais asmenimis

Bendrovds vardu vienvaldi5kai veikia Bendrovds vadovas.

Bendroves pagrindine veikla yra libencijuojama. Bendrove turi geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekq tvarkymo veiklos licencij4 Nr.L7-GVTNT-45. Kupi5kio rajono savivaldybes

taryba 2015 m. gruodZio 17 d. sprendimu Nr. T3-126 UAB ,,Kupi5kio vandenys" paskirta

vie5uoju vandens tiekeju ir nuotekq tvarkyoju Kupi5kio rajono savivaldybes teritorijoje. Iki 2019

metq lapkridio 30 d. galiojo 2013 m. patvirtintos paslaugtl kainos. Kainas 2013 m. geguZes 30 d.

sprendimu Nr. TS-126 patvirtino Kupi5kio rajono savivaldybes taryba, vadovaudamasi Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo istatymo 11 straipsnio 3 punktu, Geriamojo

vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq kainq nustatymo metodika ir atsiZvelgdama i
Valstybines kainq ir energetikos kontroles komisijos 2013 m. geguZes 13 d. nutarim4 Nr. O-154

,,Del uZdarosios akcines bendroves ,,Kupi5kio vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq

tvarkymo paslaugtl kainq derinimo". Nuo 2019 metq gruodZio menesio I d. isigaliojo naujos

reguliuojamos veiklos paslaugq kainos. Naujos kainos, suderintos Valstybines energetikos

reguliavimo tarybos 2019 m. rugsejo 20 d. sprendimu Nr. O3E-443, patvirtintos 2019 m. spalio
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31 d. Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T5-260 ,,Del UAB ,,Kupi5kio

vandenyso'geriamojo vandens ir nuotekq tvarkymo paslaugr4baziniq kainq nustatymooo.

2019 metais vyko Bendroves valdybos pos edlial Bendroves valdyba posedZiuose

svarste 2018 metq bendroves atskaitomybes,2018 metq pelno (nuostolio) paskirstymo, 2018 metq

metinio prane5imo, einamqjq metq bendroves veiklos klausimus. PosedZiuose svarstomais

klausimais priimti atitinkami sprendimai.

(Eur)

Bendroves veiklos rezultatai: (Eur)

Bendrove 2019 metais teike ne tik geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo

paslaugas, bet ir su Sia veikla susijusias paslaugas - specialios paskirties transporto ir mechanizmq

nuom4, vandens bok5tq ploto nuom4, vandentiekio ir nuotekq ivadq pajungimo-atjungimo ir jr1

remonto paslaugas.

TURTAS 2019 m. 2018 m.
1. Ilgalaikis turtas l0 ltt 428 l0 1 12 431
2. Trumpalaikis turtas 341 238 377 518
2. I. Atsargos, iiankstinioi apmokejimai, nebaigtos vykdyti
sutartys

I3I 427 102 667

2.2. Per vienerius metus gautinos sumos 78 277 139 586
2.3. Kitas trumpalaikis turtas 0 0
2.4. Pinigai ir pinigu ekvivalentai t3I 534 t3s 26s
TURTO, IS VISO: t0 452 666 t0 489 949

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI 2019 m. 2018 m.
1. Kapitalas 5 973000 4 512 316
2. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) -656 377 -584 236
3. Dotacijos ir subsidiios 4 698 089 4 s96 153
4. Moketinos sumos ir isipareigoiimai 437 9s4 | 965 716
4.1. Po vieneriq metq moketinos sumos ir ilgalaikiai
isipareigoiimai

226 922 196 479

4.2. Per vienerius metus moketinos sumos ir trumpalaikiai
isipareigoiimai

2t I 032 I 769 237

NUOSAVO KAPTTALO rR ISTPARETGOJTMU rS VrSO: t0 4s2 666 10 489 949

Straipsniai 2019 m. 2018 m.

1. Pardavimo paiamos 794 s66 768 110
2. Pardavimo savikaina 687 220 629 s28
3. Veiklos s4naudos 148 645 16s 986
4. Tipines veiklos pelnas (nuostolis) -41 299 -27 404
5. Kitos veiklos rezultatas 4 212 -t 052
6. Finansines ir investicines veiklos rezultatas -3 787 -2 998
7. Pelno mokestis 0 0
8. Grynasis pelnas (nuostolis) -40 87 4 -31 4s4



Paslaugq ir prekiq pardavimo pajamos
Finansiniai metar Praej g finansiniai metai

Geriamo vandens tiekimas ir nuotekq tvarkymas 760 793
730 162

Kiti darbai ir paslaugos 33 773 37 948

I5 viso: 794 s66 768 110

Bendroves paj amq detalizavimas :

Bendroves patirtos s4naudos pajamoms uZdirbti:
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2019 metll pabaigoje bendroveje dirbo 34 darbuotojai: administracijoje

darbuotojai, vandens iikio pardavi.mq tarnyboje 4, vandens flkyje 19, vandens

aptarnaujandiuose padaliniuose - 6. Bendroveje dirba 7 moterys ir 27 vyrai.
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Vidutinis m0nesinis darbo uZmokestis eurais (bruto) - 1050,00.

UAB ,rKupi5kio vandenys" teikiamos paslaugos ir jq vartotojai

Vandens tiekimo sektoriuje 2019 metais Bendrove eksploatavo 13 vandenviediq,

kuriose i5 L7 veikiandiq arteziniq grgZiniq buvo i5gauta 397,7 tiikst. m3 vandens. Visose

vandenvietese yra irengti vandens gerinimo irenginiai. kuriq bendras metinis pajegumas siekia

1980,0 tfikst. m3 ir kurie uZtikrina, kad Kupi5kio m., Subadiaus m., Alizavos mstl., Skapi5kio

mstl., Simoniq mstl., Adomyn0s k., Aleksandrijos k., Auk5tupenq k., Bydiq k., Juodpenq k.,

Laidiq k., Naivirl k., Noriiinq k., Paleveneles k., Pyragitl k., Sepetos k., Rudiliq k., Valakq k.,

Virbali5kiq k. i Zverit4 k. vandens vartotojams bfltq tiekiamas i5valytas ir Lietuvos higienos

nonnas HN 24:2003 reikalavimus atitinkantis geriamas vanduo. Tokio i5valyto vandens 2019

metais vartotojams pateikta 381,4 ttkst. m3. Taip pat Bendrove priZilrejo ir eksploatavo:

- 91,8 km Siuo metu turimq vandentiekio tinklq;

- 2 Svaraus vandens rezervuarus (2x1200 m3 Kupi5kyje);

- vien4 antro pakelimo siurbling Kupi5kio vandenvieteje;

- vien4 tredio pakelimo siurbling Sepetoje;

- 90 vnt. prie5gaisriniq hidrantq.

Per ataskaitini laikotarpi Bendroves eksploatuojamuose vandentiekio tinkluose

likviduoti 105 gedimai ir avarijos.

Vykdant tiekiamo geriamojo vandens tyrimus Skapi5kio, Naiviq ir Laidiq

vandenvietese buvo nustatytas padidejgs arseno kiekis, virSijantis Lietuvos higienos norrnos HN

24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybds reikalavimai" nuostatas ir 2019 m. liepos 3 d.

Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimu Nr. 45SV-46 minetose gyvenvietese buvo

sustabdytas geriamojo vandens tiekimas maisto ruo5imui minettl gyvenviediq gyventojams, kurie

naudojosi m[sq tiekiamu vandeniu. Operatyviai buvo imtasi priemoniq - pasita5yinai perspeti

visi minetq gyvenviediq gyventojai ir jie apriipinti tinkamu vandeniu maisto ruo5imui. Kartu buvo

atliekami papildomi vandens tyrimai, kurie nepatvirtino padidejusio arseno kiekio ir VMVT 2019

m. liepos 10 d. sprendimu Nr. 45SV-47 buvo leista atnaujinti geriamojo vandens tiekim4 minetq

gyvenviediq gyventoj am s.

Buitiniq nuotekq Salinimo ir tvarkymo sektoriuje Bendrove 2019 metais priZiiirejo ir

eksploatavo l1 buitiniq nuotekq surinkimo ir valymo sistemq, esandiq Kupi5kio m., Subadiaus m.,

Alizavos mstl., Salamiesdio mstl., Simoniq mstl., Auk5tupenq k., Aleksandrijos k., Adomyn0s k.,

Juodpenq k., Noriiinq k., Paleveneles k., Rudiliq k., Sepetos k. ir Zver\4k.. Bendras visq nuotekq

valyklq metinis pajegumas siekia 
' 
1015,0 tiikst. m3. Minetose nuotekq Salinimo sistemose

Bendrove eksploatuoja sekandius irenginius :
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- 8 biologinio su mechaniniu valymu nuotekq valyklas;

- 2 denitrifikacijos su biologiniu ir mechaniniu valymu Kupi5kio ir Noriiinq nuotekq

valyklas;

- Sepetos filtracijos laukus (3 ha);

- Kupi5kio nuotekq valykloje dumblo apdorojimo irenginius, kuriq metinis pajegumas

131,4 tiikst. m3 per metus;

- 77 ,2 km buitiniq nuotekq tinklq;

- 28 nuotekq perpumpavimo siurblines su jose irengtais 50 nuotekq siurbliais.

Per 2019 metus i Bendroves eksploatuojamas nuotekq valyklas buvo surinkta ir

i5valyta 506,8 tflkst. m3 nuotekq, tame tarpe apie 2,65 ttkst. m3 nuotekq surinkta asenizacine

ma5ina i5 gyventojq.20l9 metais dumblo apdorojimo irenginiuose apdorota 3,0 tflkst. m3 dumblo,

kuri nusausinus gauta 0,7 tiikst. t sausq medZiage, kurios pateiktos [kininkams Zemiq trg5imui.

Per 2019 metus nuotekq tinkluose paSalinti 102 sutrikimai ir avarijos.

2019 m. Bendroves teikiamomis paslaugomis Kupi5kio rajono savivaldybeje

naudojosi 5100 vartotojai (8160 gyventojai) ir 212 abonentq. Tame skaidiuje Kupi5kio mieste

3049 vartotojai (4878 gyventojai), kitose rajono vietoves e - 2051 vartotoj ai (3282 gyventojai).

2019 m. Bendrovd rcalizavo 304,3 tiikst. kub. m geriamojo vandens, t. sk. daugiabudiq

namq gyventojams - 87,8 tiikst. kub. m, individualiq namq gyventojams - 104,1 ttkst. kub. m,

abonentams - 112,4 tiikst. kub. m. Atitinkamai vartotojai deklaravo 148,8 tiikst. kub. m nuotekq,

t. sk. daugiabudiq namq gyventojai - 87,5 t[kst. kub. m, individualiq namq gyventojai - 61,3

tlkst. kub. m, abonentai - 117,5 tlkst. kub. m. 2019 m. Bendroves geriamojo vandens

pardavimai, palyginti su 2018 metais, padidejo 8915 kub. m., tame tarpe gyventojq vandens

suvartojimas padidejo 1900 kub. ffi., o imoniq - 7015 kub. m.2019 metais parduotq nuotekq

tvarkynas, palyginti su 2018 metais, padidejo 4889 kub. m., tame tarpe gyventojq padidino 5940

kub. ffi., o imoniq sumaZejo 1051 kub. m. Del vandens tiekimo irnuotekq surinkimo tinklqpletros

per 2019 metus naujai prisijunge 79 paslaugq vartotojai, tadiau 4 vartotojai nutrauke sutartis ir

atsisake vandens tiekimo paslaugq.2019 metais bendrove dirbo nuostolingai.

UAB ,rKupi5kio vandenys" investicijos, vykdomi ir planuojami projektai

Bendrovd savo leSas investicijoms planuoja vadovaudamasi Bendroves 20171021 metq

veiklos ir pletros darbq planu. Pagal 5i'p1an4 per 2019 metus atlikti Sie darbai:

- I5 dalies ulbaigtas ES struktiiriniq fondq le5omis finansuojamas projektas Nr. 05.3.2-

APVA-R-014-51-0001 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo infrastruktiiros

renovavimas ir pletra KupiEkio rajoneo'. Projekto verte I 411,5 tiikst. eury. Vykdant

projekt4, buvo paklota 1,8 km vandentiekio ir 8,21 km nuotekq tinklq su 4 nuotekq
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siurblinemis bei pastatyti nauji 45 m3lpar4 na5umo nuotekq valymo irenginiai Simoniq

miestelyje;

Pakloti nauji vandentiekio (101 m) ir buitiniq nuotekq (179 m) tinklai Maironio gatveje,

Kupi5kio mieste (verte 11,98 t[kst. eury);

KupiSkio vandenvieteje suremontuoti Nr. 1 ir Nr. 6 grgLiniq pastatai (verte 9,8 tiikst. eury);

Adomynds vandenvieteje irengtas naujas vandenvietes aptverimas (verte 2,88 tiikst. eun+);

Sutvarkytas privaZiavimo kelias i Alizavos nuotekq valykl4 (verte 1,9 tiikst. eury);

[rengta nuotolinio valdymo sistem a Alizavos, Rudiliq ir Simoniq vandenvietese (verte 8,85

tiikst. eury);

Atliktas Naiviq ir Laidiq vandenviediq vandens i5tekliq aprobavimas (verte 1,98 tiikst.

eury);

fsigyti 2naqihidrantai (verte 1,0 ttrkst. eury);

Rudiliq vandenvieteje pakeistas daZnio keitiklis (verte 0,8 t[kst. eurq);

I5veZtas nuotekq dumblas laukq trgsimui i5 Kupi5kio nuotekq valyklos (verte 2,0 tiikst.

eurq);

[diegta buhalterine programa (verte 8,0 tiikst. eurq);

fsiglas kompiuteris (verte 0,3 tiikst. eury);

|sigytas kabelio ie5kiklis (verte 0,5 ttkst. eurq).

Bendrov e 2020 metais planuoja vykdyti sekandias veiklas:

Bus tgsiamas ES le5omis finansuojamas projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0001

,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo infrastrukturos renovavimas ir pletra

Kupi5kio rajone'., gavus papildom4' finansavim4 vandentiekio ir nuotekq tinklq

inventorizavimui. Pagal 5i projekt4 inventorizuosime apie 56 km vandentiekio ir buitiniq

nuotekq tinklq Kupi5kio mieste. Projekto verte 98,8 tiikst. eurQ, i5 jq ES leSos 63,9 tlkst.

eury;

Pradedamas vykdyi ES (LAAIF) le5omis finansuojamas projektaS ,,Gyventojq

prijungimas prie centralizuotq nuotekq tinklq Kupi5kio m.", kurio metu Palevenes ir Sodq

gatvese, Kupi5kio mieste numatoma pakloti 1,6 km buitiniq nuotekq tinklq ir sudaryti

s4lygas prie nuotekq tinklq prisijungti 38 blstams. Projekto verte 298,64 t[kst. eure, tame

tarpe ES le5os 200,0 tiikst. eury;

Pradedamas igyvendinti ES (VIPA) le5omis finansuojamas projektas Nr. 05.3.2-VIPA-T-

024-01-0009 ,,Nuotekq surinkimo tinklq pletra Kupi5kio mieste", kurio metu numatoma

pakloti 401 m vandentiekio ir 1630 m buitiniq nuotekq tinklq Knygne5itl 9., Vilniaus g.,

Simtmedio g., Lauko g. ir L. Giros g., Kupi5kio mieste. Numatoma darbq verte 290,29

tiikst. eurq, tame tarpe ES leSos 123,9 tlkst. eurq;
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- [rengti vandentiekio tinklus i S butq gyvenamqji nam4 Kikoniq g.18, Snipeli5kio k.,

Kupi5kio seniiinijoje (verte 3,8 ttikst. eury);

Renovuoti 120 m vandentiekio tinklus Jaunimo g., Kupi5kyje (verte 10,0 t[kst. eury);

- Renovuoti apie 100 m buitiniq nuotekq tinklq Noriiiniq kaime (verte 10,0 tflkst. eury);

- Remontuoti Sepetos nuotekq valyklos irenginius (verte apie 4,0 tiikst. eury);

- Isigyti nauj4 Zoliapjovg (verte apie 4,0 tiikst. eury);

- Isigyti nauj4 kompiuteri (verte apie 1,0 tiikst. eurq);

- ISveZti nuotekq dumbl4 i5 Kupi5kio nuotekq valyklos (verte 3,0 tiikst. eury);

- Renovuoti apie 100 m vandentiekio tinklq Noriiinq kaime (verte 7,0 t[kst. eury);

- Renovuoti apie 200 m nuotekq tinklq Subadiaus mieste (verte 5,0 tflkst. eurq);

- {rengti nauj4 grgZini Juodpenq vandenvieteje (verte 8,5 tiikst. eury);

- Isigyti specialios paskirties (avarines) automobili (verte 25,0 tiikst. eury).

Bendras Siq projektq bei veiklq tikslas yra modernizuoti ir i5plesti vandens tiekimo ir

nuotekq tvarkymo infrastruktUr4 Kupi5kio rajone pagal nustatytuosius paslaugq kokybes,

aplinkosaugo s ir sveikato s apsaugos reikalavimus.

Direktorius Vidas Zulonas


