
UAB,,KUPISrcO VANDENYS..

2020 METU VETKLOS ATASKATTA

2021-03-31

UAB ,rKupi5kio vandenys" bendri duomenys, valdymas ir finansiniai rodikliai

UAB ,,Kupi5kio vandenys'o paskirtis - aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir

maZiausiomis s4naudomis tiekti geros kokybes geriam4ji vandeni vartotojams, surinkti bei valyti

nuotekas.

UAB ,,Kupi5kio vandenys" (toliau - Bendrove) buvo iregistruota 1990-11-19, registro

Nr.114837. Bendroves pagrindine veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekq tvarkymas.

fmones kodas 164702145. Buveine - Ugniagesiq g. 5, Kupi5kis.

Bendroves istatinis kapitalas 2020 m. gruodZio 31 d. - 5 388 760, 96 Eur. Jis

padalintas i 186 076 paprastqjq vardiniq 28,96 Eur nominalios vertes akctjq. Visos akcijos

nuosavybes teise priklauso Kupi5kio rajono savivaldybes tarybai.

Bendroves valdymo organai yra Sie: visuotinis akcininkq susirinkimas ir vienasmenis

valdymo organas - Bendroves vadovas. Bendroveje stebetojq taryba nesudaryta. UAB ,,Kupi5kio

vandenys" santykiuose su kitais asmenimis Bendroves vardu vienvaldi5kai veikia Bendroves

vadovas.

Bendroves pagrindine veikla yra licencijuojama. 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. T5-126 UAB ,,KupiSkio vandenys" paskirta

vie5uoju vandens tiekeju ir nuotekq tvarkytoju Kupi5kio rajono savivaldybes teritorijoje. 2020

metais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo bendroves teikiamoms paslaugoms galiojo

nuo 2019 m. gruodZio 1 d. isigaliojusios naujos reguliuojamos veiklos paslaugq kainos. Naujos

kainos, suderintos Valstybines energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsejo 20 d. sprendimu

Nr. O3E-443 bei patvirtintos Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos 2019 m. spalio 3l d.

sprendimu Nr. T5-260 ,,Del UAB ,,Kupi5kio vandenyso' geriamojo vandens ir nuotekq tvarkymo

paslaugq baziniq kainq nustatymo".'

UAB ,,Kupi5kio vandenys" teikia ir kitas su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekq

tvarkymu susijusias paslaugas - specialios paskirties transporto ir mechanizmrl nuom4, vandens

bok5tq ploto nuom4, vandentiekio ir nuotekq ivadq pajungimo-atjungimo ir jq remonto paslaugas.

Siq paslaugq kainas nustato bendrove.



TURTAS 2020 m. 2019 m.

1. Ilgalaikis turtas 10 101 098 10 111 428

2. Trumpalaikis turtas 51s 998 34t 238

2. 1 . Atsargos, iiankstiniai apmokejimai, nebaigtos vykdyti
sutartys

I 22 s07 t3I 427

2.2. Per vienerius metus gautinos sumos 76 3s3 78 277

2.3. Kitas trumpalaikis turtas 0 0

2.4. Pinigai ir pinigu elwivalentai 3t7 r38 t3I 534

TURTO, IS VISO: 10 617 096 10 452 666

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI 2020 m. 2019 m.

1. Kapitalas 5 388 761 s 973 000

2. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 20 780 - 6s6 377

3. Dotacijos ir subsidiios 4 807 704 4 698 089

4. Moketinos sumos ir isipareigojimai 399 85 1 437 954

4.1. Po vienerirl
isipareigoiimai

metq moketinos sumos ir ilgalaikiai 2il 794 226 922

4.2. Per vienerius metus moketinos sumos ir trumpalaikiai
isipareigoiimai

r88 057 21 I 031

NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMV IS VISO: 10 617 096 10 4s2 666

Bendrovds finansiniai rodikliai: (Eur)

Bendrov6s veiklos rezultatu: (Eur)

Bendrove 2020 metais teike ne tik geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo

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

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

remonto paslaugas.

Bendroves paj amr+ detalizavimas :

(Eur)

Straipsniai 2020 m. 20L9 m.

1. Pardavimo pajamos 985 201 794 566

2. Pardavimo savikaina 737 66r 687 220

3. Veiklos sQnaudos (bendrosios ir administracines
sanaudos)

148 284 t48 645

4. Tipines veiklos pelnas (nuostolis) 99 2s6 -4r 299

5. Kitos veiklos rezultatas 2 082 4 212
6. Finansines ir investicines veiklos rezultatas' -3 195 -3787
7 . Pelno mokestis 5 062 0

8. Gryrasis pelnas (nuostolis) 93 081 - 40 874

Paslaugq ir prekiq pardavimo pajamos
2020 metat 2019 metar

Geriamo vandens tiekimas ir nuotekq tvarkymas 946 287 760 793



Kiti darbai ir paslaugos 38 9t4 33 773

I5 viso: 985 201 794 s66

Bendroves patirtos sQnaudos pajamoms uZdirbti:
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2020 metq pabaigoje bendroveje dirbo 34 darbuotojai: administracijoje 5

darbuotojai, vandens ukio pardavimq tarnyboje - 4, vandens ukyje 19, vandens uki

aptarnaujandiuose padaliniuose - 6. .Bendroveje dirbaT moterys ir 27 vyrai.

2020 metais vidutinis menesinis darbo uZmokestis eurais (bruto) - 1100,60.
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UAB ,,Kupi5kio vandenys" teikiamos paslaugos ir jq vartotojai

Vandens tiekimo sektoriuje 2020 metais Bendrove eksploatavo 13 vandenviediq,

kuriose i5 17 veikiandiq arteziniq grgZiniq buvo i5gauta 390,0 fiikst. m' vandens. Visose

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

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

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

Laidiq k., Naiviq k., Noritinq k., Paleveneles k., Pyragiq k., Sepetos k., Rudiliq k., Valakq k.,

Virbali5kiq k. ir Zvdriq k. vandens vartotojams bfltq tiekiamas i5valytas ir Lietuvos higienos

normas HN 24:2003 reikalavimus atitinkantis geriamas vanduo. Tokio iSvalyto vandens 2020

metais vartotojams pateikta 369,0 ttikst. m3. Taip pat Bendrove priZitirejo 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 59 gedimai ir avarijos.

Buitiniq nuotekq Salinimo ir tvarkymo sektoriuje Bendrove 2020 metais priZi[rejo ir

eksploatavo 1l buitiniq nuotekq surinkimo ir valymo sistemq, esandiq Kupi5kio m., Subadiaus m.,

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

Juodpenq k., NoriBnq k., Paleveneles k., Rudiliq k., Sepetos k. ir Zveriq k.. Bendras visq nuotekq

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

Bendrove eksploatuoj a sekandius irenginius :

- 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

131,4 t[kst. m3 per metus;

77,2km buitiniq nuotekq tinklq;

irenginius, kuriq metinis pajegumas

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

Per 2020 metus i Bendroves eksploatuojamas nuotekq valyklas buvo surinkta ir

i5valyta 489,7 tiikst. m3 nuotekq, iu-. tarpe apie 2,9 t[kst. m3 nuotekq surinkta asenizacine

ma5ina i5 gyventojq. Per 2020 metus nuotekq tinkluose paSalinti 127 sutrikimai ir avarijos.
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2020 m. Bendroves teikiamomis paslaugomis Kupi5kio rajono savivaldybeje

naudojosi 5170 vartotojai (8272 gyventojai) ir 214 abonentq. Tame skaidiuje KupiSkio mieste

3079 vartotojai (4926 gyventojai), kitose rajono vietovese - 2091 vartotojai (3346 gyventojai).

2020 m. Bendrove realizavo 299,3 t0kst. kub. m geriamojo vandens, t. sk. daugiabudiq

namU gyventojams - 86,9 tlkst. kub. m, individualiq namq gyventojams - 101 t[kst. kub. m,

abonentams - 111,4 tflkst. kub. m. Atitinkamai vartotojai deklaravo 149,4 tiikst. kub. m nuotekq,

t. sk. daugiabudiq namq gyventojai - 86,9 ttikst. kub. m, individualiq namq gyventojai - 62,7

tlkst. kub. m, abonentai - 115,6 tiikst. kub. m.2020 m. Bendroves geriamojo vandens

pardavimai, palyginti su 2019 metais, sumaZejo 4951 kub. m., tame tarpe gyventojq vandens

suvartojimas sumaZejo 3976 kub. m., imoniq - 975 kub. m. 2020 metais parduotq nuotekq

tvarkymas, palyginti su 2019 metais, sumaZejo 1302 kub. m., tame tarpe gyventojai padidino 591

kub. m., o imones sumaZino 1893 kub. m. Del vandens tiekimo ir nuotekq surinkimo tinklq

pletros per 2020 metus naujai prisijunge 70 paslaugq vartotojq.

UAB ,,KupiSkio vandenys" investicijos, vykdomi ir planuojami projektai

Bendrove savo le5as investicijoms planuoja vadovaudamasi Bendrov*s 2017-2021 metq

veiklos ir pletros darbq planu, patvirtintu Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos.

Pagal 5i plan4 per 2020 metus atlikti 5ie darbai:

- I5 dalies baigtas ES strukttiriniq fondq leSomis finansuojamas projektas Nr. 05.3.2-APVA-

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

renovavimas ir pletra Kupi5kio rajone (Simoniq mstl.)". Projekto.verte 1 411,5 tiikst. eurq.

Vykdant projekt4, buvo nutiesta 1,8 km vandentiekio ir 8,21 km nuotekq tinklq su 4

nuotekq siurblinemis bei pastatlrti nauji 45 mtlparq na5umo nuotekq valymo irenginiai

Simoniq miestelyje;

- Vykdomas ES leSomis finansuojamas projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-O14-51-0001

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

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

inventorizavimui. Pagal 5i projekta bus inventoizuota apie 56 krn vandentiekio ir buitiniq

nuotekq tinklq Kupi5kio mieste. Projekto verte 28,0 ttikst. eurq, i5 jq 71 proc. ES fondo

le5os;

- Karhr su Kupi5kio rajono savivaldybe vykdomas ES (LAAIF) le5omis finansuojamas

projektas ,,Gyventojq prijungimas prie centralizuotq nuotekq tinklq Kupi5kio m.oo, kurio

metu Palevenes ir Sodq gatvese, Kupi5kio mieste numatoma nutiesti 1,6 km buitiniq

nuotekq tinklq ir sudaryti s4lygas prie nuotekq tinklq prisijungti 38 biistams. Projekto

verte 237,3 ttikst. eurq, tame tarpe iki 80 proc. tinkamq finansuoti i5laidq dengs ES fondas;
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Pradetas igyvendinti ES (VIPA) leSomis finansuojamas projektas Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-

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

nutiesti 401 m vandentiekio ir 1630 m buitiniq nuotekq tinklq Knygne5iq g., Vilniaus g.,

Simtmedio g., Lauko g. ir L. Giros g., KupiSkio mieste. Numatoma darbq verte 172,55

tlkst. eury, tame tarpe 7l proc. ES fondo le5os;

Pradeta vykdyti Salamiesdio miestelio nuotekq valymo irenginiq rekonstrukcija (verte

143,5 tflkst.eurq);

frengti vandentiekio tinklai i 8 butq gyvenamqii nam4 Kikoniq g. 18, Snipeli5kio k.,

KupiSkio seniDnijoje (verte 3,8 tiikst. etrq);

Renovuota 120 m vandentiekio tinklq Jaunimo g., Kupi5kyje (verte 10,0 ttikst. etrq);

frengtas vandentiekio ivadas (50 m) i Adomynes prie5gaisrines tarnybos punkt4 (verte 1,5

ttikst. eurq);

Pagal trgSimo nuotekq dumblu planq, i5veZtas nuotekq dumblas i5 Kupi5kio nuotekq

valyklos;

Renovuota 205 m nuotekq tinklq Subadiaus mieste (verte 7,8 tlkst. eury);

fsigytas specialios paskirties (avarines tarnybos) automobilis (verte 24,0 t[kst. eury).

Bendrov6 2021metais planuoja vykdyti sekaniias veiklas:

Baigti vykdyti ES leSomis finansuojam4 projekt4 Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0001

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

KupiSkio rajone'o vandentiekio ir nuotekq tinklq inventorizavim4. Pagal 5i projektq bus

inventorizuota apie 56 km vandentiekio ir buitiniq nuotekq tinklq Kupi5kio mieste.

Projekto verte 28,0 ttikst. eury, i5 jq i5 jq 71 proc. ES fondo le5os;

Baigti vykdyti ES (LAAIF) le5omis finansuojam4 projektq ,,Gyventojq prijungimas prie

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

Kupi5kio mieste bus nutiesti 1,6 km buitiniq nuotekq tinklq ir sudarytos s4lygos prie

nuotekq tinklq prisijungti 38 biistams. Projekto vertE 237,3 tiikst. eury, tame tarpe iki 80

proc. tinkamq finansuoti i5laidq dengs ES fondas;

Baigti vykdyti ES (VIPA) le5omis finansuojam4 projekt4 Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0009

,,Nuotekq surinkimo tinklq pletra Kupi5kio mieste'., kurio metu bus nutiesti 401 m

vandentiekio ir 1630 m buitlniq nuotekq tinklq Knygne5iq g., Vilniaus g., Simtmedio g.,

Lauko g. ir L. Giros g., Kupi5kio mieste. Projekto verte 172,55 ttikst. etrq, tame tarpe 7l

proc. ES fondo le5os;

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

024 ,,Nuotekq surinkimo tinklq pletra Kupi5kio mieste" (3 kvietimas), kurio metu Vilties,

Matulionio, Zrntes gatvese Kupi5kio mieste, VeZioniq g. (Auk5tupenq k.) numatoma
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nutiesti apie 1,26 km nuotekq tinklq ir sudaryti s4lygas prie nuotekq tinklq prisijungti 39

b[stams. Projekto verte 361,92 ttikst. eurq, tame tarpe 38 proc. ES fondo leSos;

Baigti Salamiesdio mstl. nuotekq valymo irenginiq rekonstrukcij4 (verte 143,5 ttikst. eury);

{sigyti nauj4 savaeigg Zoliapjovg (verte apie 4,0 tlkst. eury);

[rengti nauj4 grglini Juodpenq k. vandenvieteje (verte 8,5 tEkst. eury);

[sigyti 2 naujus hidrantus (verte 1,0 ttikst. eurq);

Nutiesti vandentiekio ir nuotekq tinklus EZerelio gatveje, Auk5tupenq k., Kupi5kio r.

(verte 18,0 tiikst. eurq);

Nutiesti vandentiekio ir nuotekq tinklus Lauko gatveje, Auk5tupenq k., Kupi5kio r. (verte

23,0 ttikst. eury);

frengti Naiviq k. vandenvietes aptverim4 (verte 2,8 tiikst. eury);

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

nuotekq tvarkymo infrastruktiir4 Kupi5kio rajone pagal nustatytuosius paslaugq kokybes,

aplinko saugo s ir sveikatos apsaugos reikal avimus.

L. e. p. direktorius Saulius Simanavicius


