
PAGEGIV SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS

DEL PRITARIMo uZoanoslos AKCINES BENDRoVIiS ,,PAGEGIV
KoMUNALTNTS UKrs,,vADovo 2017 METU vEIKLos ATASKATTAT

2018 m. balandZio 25 d. Nr. T-63

Pagegiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu,

Pagegiq savivaldybes tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Pagegiq savivaldybes tarybos 2017 m. spalio

10 d. sprendimu Nr. T-l44,,Del Pagegiq savivaldybes tarybos veiklos reglamento patvirtinimo",79.17

punktu, Pagegiq savivaldybestaryba nu sp re n d Z i a:

1. Pritarti uZdarosios akcines bendroves ,,Pag6giq komunalinis Dkis" vadovo 2017 m. veiklos

ataskaitai (pridedama).

2. Sprendim4 paskelbti Pagegiq savivaldybes interneto svetaineje rylyw.pagegiai,lt.

Sis sprendimas gali biiti skundZiamas Regionq apygardos administracinio teismo Klaipedos rDmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipeda) Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo

nustat5ita tvarka per 1 (vien4) menesi nuo sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybes meras Virginijus Komskis
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UAB "IAGEGIV KoMUNALINIS UKIS"
VADOVO VEIKLOS ATASKAIT A.VZ2O 1 7 METUS

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROV4

Bendroves pavadinimas UAB ,,Pagegiq komunalinis [kis"

Buveines adresas Vilniaus 9.t2,99292, Pagegiai

Telefonai 8-441 (57260)

Faksas 8-441 (55770)

Elektroninis pa5tas komunalinis@pagegiiri.lJ

Interneto tinklalapis www.ppgegiuku.lJ

Teisine - organizacine forma Juridinis asmuo, uZdaroji akcine bendrove

{registravimo data 1999 m.lapkridio 15 d.

Registro tvarkytojas Valstybines imones Registrq centras

PaZymejim4 iSdave Valstybines imones Registry centro Taurages filialas

{mones kodas 177390158

BENDROVES PAGRINDINES VEIKLOS POBUDIS

UAB ,,Pagegiq komunalinis [kis" vykdo veiklq pagal Valstybines kainq ir energetikos

kontroles komisijos 2015 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 03-563 iSduot4 geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekq tvarkymo veiklos licencij4 Nr. L7-GVTNT-67.

Pagrindine vykdoma veikla:

- Geriamojo vandens tiekimas - gavyba, ruo5imas ir tiekimas.

- Nuotekq tvarkymas - surinkimas ir valymas.

- Centralizuotas Silumos tiekimas.

- Turgaus prieZi[ra.

. Bendrove vartotojams tiekia tik poZemini vandeni i5 giluminiq grgZiniq, kuriuo aprlpina

Pagegiq miest4 bei Pagegiq savivaldybes gyvenvietes ir kaimus, surenka ir i5valo nuotekas.



UAB ..PAGEGIU KOMLINALINIS UKIS..
VADoVo VEIKLoS ATASKAIT nu22o 1 7 METUS

BENDROVES VALDYMAS

UAB ,,Pagegiq komunalinis [kis" istatinis kapitalas sudaro 459 100 Eurq, kuris padalytas

i I8 364 paprast4sias vardines akcijas, kuriq nominali verte 25 Eurai. Bendroves vienintele

akcininke - Pagegiq savivaldybes taryba, 2006 metais kovo 16 d. ikurta UAB ,,Pagegiq

komunalinis flkis" dukterine imone UAB ,,Pagegiq savivaldybes komunalinis Ekis", kuri turi 34

% akcrlq.

Bendroves valdymo organai yra visuotinis akcininkq susirinkimas, stebetojq taryba ir

bendroves vadovas - direktorius. Bendrove savo veikl4 vykdo, vadovaudamasi LR akciniq

bendroviq istatymu, LR imoniq istatymu, kitais LR galiojandiais norminiais aktais bei bendroves

istatais.

Visuotinis akcininkq susirinkimas yra auk5diausias bendroves valdymo organas, kuris turi

teisg keisti ir papildyti bendroves istatus, rinkti ir at5aukti stebetojq tarybos narius, tvirtinti metiniq

finansiniq ataskaitq rinkini, didinti bei maZinti istatini kapitalq,, paskirstyti peln4 bei svarstyti kitus

jo kompetencijai priskirtus bendroves veiklos klausimus.

Stebetojt4 taryba sudaroma i5 penkiq nariq, ketveriq metq laikotarpiui renka visuotinis

akcininkq susirinkimas. Siuo metu bendroves stebetojq tarybq sudaro: Sigitas Stonys - Pagegiq

savivaldybes mero pavaduotojas, Dalija Irena Einikiene - Administracijos vyriausioji ekonomiste,

Kgstutis Komskis - Pagegiq savivaldybes tarybos narys, Petras Kuzmarskis * Strateginio

planavimo ir investicijq skyriaus vedejas, Valdas Vytuvis - Bendrojo juridinio skyriaus specialistas.

Stebetojq taryba svarsto ir sprendZia svarbiausius bendroves Ekines - finansines veiklos

klausimus, formuoja ir organizuoja bendroves veiklos strategijq, analizuoja ir vertina metinius

finansiniq ataskaitq rinkinius. 2017 metais ivyko 4 stebetojq tarybos posedZiai, kuriq metu stebetojq

taryba analizavo imones finansing veikl4 ir rezultatus, i5nagrinejo ir pritare 2016 metq finansinems

ataskaitoms.

Bendrovds vadovas - direktorius Saugintas Vaidifnas. Direktorius yra vienasmenis

bendroves valdymo organas organizuojantis imones flking ir finansing veikl4, siekiant kuo maZesne

savikaina uztikrinti stabili4 ir efektyvi4 imones veikl4.

BENDRIEJI VEIKLOS RODIKLIAI

. Ui:darosios akcines bendroves ,,Pagegiq komunalinis frkis" paskirtis - kokybi5kas vandens

tiekimas, nuotekq" Salinimas ir valymas vartotojams, uZtikrinant jq prieinamum4 visiems

gyventojams, imon€ms bei organizacijoms, patiriant maZiausias i5laidas k padarcnt minimahq Zalq,

tuo gerinant miesto ekologing buklg.



UAB "PAGEGIU KOMI.INALINIS UKIS"
VADOVO VEIKLOS ATASI(AIT AVZ2OI 7 METUS

2017 metais UAB ,,Pagegiq komunalinis [kis" eksploatavo 142 km poZeminio vandentiekio

tinklq ir 42 km nuotekq tinkhl. Bendrove vandeni tiekia 23 gyvenvietdse, kuriuose veikia 23

grglinia| GrgZiniq gylis iki 150 m. UAB ,,Pagegiq komunalinis frkis" eksploatuoja 7 nuotekq

valymo irenginius, bei 15 nuotekq siurbliniq.

2017 meloq gruodZio 31 dienai bendroveje dirbo 31 darbuotojai, i5 jq:

. Administracija - 6

o Vandens tiekimo padalinys - 11

o Nuotekq padalinys - 5

. Silumos - turgaus padalinys - 5

r Pardavimq padalinys - 4

Per 2017 metus atleisti 9 darbuotojai, priimti 8 darbuotojai.

Vidutinis darbuotojq darbo uZmokestis 2017 metais lyginant su 2016 metais didejo.

Darbuotojq darbo uZmokesdio pakelimq itakojo minimalios menesines algos padidejimas Salyje.

Valstybine kainq ir energetikos kontroles komisija 2017 metais birZelio 16 d. nutarimu

' Nr. O3E-263 viena5ali5kai nustate UAB ,,Pagegiq komunalinis [kis" geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekq tvarkymo paslaugq bazines kainas, kurios isigaliojo ir pradetos taikyti nuo 2017 metq

rugpjudio I d.

L lentel6. 2017 m. finansiniai rodikliai pagal veiklos sritis
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UAB ..PAGEGIU KOMLTNALINIS UKIS..
vADovo vErKLos ATASKATIIuZ 2017 METUS

VANDENS GAVYBA IR TIEKIMAS

Bendroveje i5gaunamas ir vartotojams patiekiamas poZeminis vanduo i5 giluminiq grgZiniq.

Per ataskaitinius 2017 metus UAB ,,Pagegiq komunalinis" ukis i3gauta 377,3 tflkst.m3 poZeminio

vandens, per 2017 metus parduota geriamojo vandens - 183,04 trlkst.m3.

2 lentel6. 2017 m, vandenvietdse iSgauto poZeminio vandens kiekis
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UAB "PAGEGIU KOMLTNALINIS UKIS"
vADovo vErKLos ATASKATT nvZ20 1 7 METUS

2017 metais neapskaitfia 194,2 tfikst. m3 vandens, kas sudaro 70 proc. viso i5gauto kiekio.

Vandens netektys susidaro del pasenusiq ir susidevejusiq vidaus ir i5ores vandentiekio tinklq,

skaitikliq poveikio ivairiomis mechaninemis priemonemis. Taip pat, dalis vartotojq ne laiku

deklaruoja vandens suvartojim4. Vandentiekio tinklq avaringumas turi didelg itak4 bendroves

veiklai. Per 2017 metus likviduotos 116 vandentiekio avarijos, Bendroves avarine brigada atlieka

vandentiekio tinklq apliurq,, ie5ko vandens nutekejimq, atlieka gedimq remontus.

Per 2017 metus buvo pakeista geriamojo vandens trasq apie 784 m, i5 to skaidiaus

Pagegiuose * 47 m, Benininkuose - 435 m., Vilky5kiuose - 65 m., Lumpenuose - 33 m.,

Piktupenuose - 44 m., Krioki5kiuose - 4I m., Silgaliuose - 3 m., Rukuose - 38 m., Natki5kiuose -
12 m., Pakamoneje - 5 m., Zukuose -26 m., Kentriuose - 10 m., Panemuneje - 5 m., Pla5kiuose -
5 m., Sakininkuose - 15 m,

Visose kaimq vandenvietese, kur nera irengtq geriamojo vandens vandenruo5os irenginiq,

yra vir5ijamas geriamajame vandenyje bendrosios geleZies kiekis, kai kuriq kaimq vandenvietese ir

geriamojo vandens drumstumo parametrai.

2017 metais bendrove imonese, butuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose su

pasibaigusia metrologine patikra pakeite 756 ir naujai sumontavo 32 geriamojo vandens apskaitos

skaitiklius.

Toliau bus skiriamas didelis demesys geriamojo vandens kokybes gerinimui ir

prisijungimams prie naujq vandentiekio tinklq.

GERIAMOJO VANDENS KOKYBES APSAUGA IR GERINIMAS

2017 met4 spalio 25 d. ministro isakymu Nr. V-1220 patvirtinta higienos norma HN:24-

2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybes reikalavimai'.. Vadovaujantis mineta higienos norma

bei jos pakeitimais yra atliekama tiekiamo geriamojo vandens kokybes kontrole. Vadovaujantis

Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos geriamojo vandens kokybes nuolatines ir periodines

kontroles patvirtintais planais yra atliekami toksiniai, mikrobiologiniai geriamojo vandens kokybes

tyrimai, kuriuos atlieka UAB ,,Taurages vandenys". Vis4 5i4 tyrimo atlikimo kontrolg vykdo

Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT). Kad vartotojus pasiektr+ geros kokybes vanduo,

irengti 7 nugelelinimo irenginiai Vilky5kiq mst., Piktupenq k., Benininkq k., Lumpenq k.,

Natki5kiq k., Rukq k., Panemunes m.

NUOTEKV SURINKIMAS IR VALYMAS

UAB ,,Pagegiq komunalinis dkis" eksploatuoja Pagegiq m., Natki5kiq k., Piktupenq k.,

Lumpenq k., Silgaliq k., Vilky5kiq mst. ir StoniSkiq k. nuotekq Salinimo sitemas. Nuotekoms

8



UAB ..PAGEGIU KOMLINALINIS UKIS..
VADoVo VEIKLoS ATASKAI-TIUZ 2017 METUS

surinkti ir paduoti iki nuotekq valyklq naudojama 42kmnuotekq tinklq bei 8 siurblines. Per 2017

metus gauti 8 prane5imai del uZsiki5imq nuotekq tinkluose, kurie nedelsiant likviduoti.

2017 metais surinkta ir i5valyta 168,77 tfrkst. m3, rcalizuota 112,083 tfikst. m3 buitiniq

nuotekq. Nuotekq rcalizavimo apimtys 2017 metais padidejo 3 proc. palyginus su 20i6 metais

rcahzacija. Bendrove vadovaujasi TarSos integruotos prevencijos ir kontroles leidimu, kuris nustato

nuotekq monitoringq.20IT metais buvo atlikti 32 nuotekq tyrimai, kuriuos atlieka UAB ,,Taurages

vandenys".

4 lentel6. Gamybiniai pagrindinds veiklos rodikliai

Pavadinimas Mato vnt. Dvdis

2016 m. 2017 m.

Vandeniu apriipinamq gyventojq

skaidius

ttkst.
swentoiu 6.3 6.0

Patiekta seriamoio vandens tfkst, m'
Parduota (realizuota) geriamoj o

vandens

tfikst, m' r90.7 183.0

Nuotekq tinklu besinaudoj andiq

swentoiu skaidius

t0kst.
gyventoiu

1,6 r,7

Su,unnos TIEKIMAS

UAB ,,Pagegiq komunalinis tikis" Silum4 tiekia pagal Pagegiq savivaldybes administracijos

2010 metq lapkridio 15 d. i5duot4 Silumos tiekimo licencija Nr. 01. UAB ,,Pagegiq komunalinis

iikis" eksploatuoja dvi katilines adresu: Vilniaus g. 27 ir Birutes g. 7, Pagegiai. Bendra katiliniq

instaliuota galia 0,86 MW, Silumos tinklq ilgis - 1,076 km$. UAB ,,Pagegiq komunalinis ukis"

priklausanti katiline, adresu Vilniaus g. 27, tiekia Silum4 septyniq daugiabudir+ namams - Sildomas

plotas sudaro 3603,48 ,n2 ir trims imonems - Sildomas plotas suclaro - 3138,63 rn2. Katiline esanti

Birutes g. 7 tiekia Silum4 vienam daugiabudiui, kurio Silclomas plotas sudaro - 460,78 m2. Bendras

Sildomas plotas sudaro - 7202,89 m2. Silumai gaminti katilinese naudojamas biokr-rras. Biokr-rro

tiekejai 2017 metais buvo V{ ,,Silutes mi5kq uredija" . Per 2017 metus IJAB ,,Pagegiq komunalinis

.0kis" isigijo 720,47 -3 biokrto.2017 metais itinkl4 patiektos bei pagamintos Silumos kiekis -
t069,42 tfrlcst. MWh,'Silumos perdavimo technologiniai nuostoliai - 140,36 tukst. MWh.



UAB ..PAGEGIV KOMUNALINIS UKIS..
VADOVO VEIKLoS ATASKAIT nvZ2O17 METUS

VARTOTOJAI

2017 metais UAB ,,Pagegiq komunalinis [kis" teikiamomis geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekq tvarkymo paslaugomis naudojosi 2747 vartotojai ir 81 abonentai (imones, organizacijos,

veikl4 vykdantys fiziniai asmenys).

5 lentel6. Vartotojq ir abonentq skaiiiaus dinamika 2015- 2017 metais

Metai 2015 m. 2016 m. 2017 m.

VARTOTOJU SKAIEIUS

l.Vartotoj ai, kuriems centralizuotqi tiekiamas vqnduo

ir surenkamos nuotekos :
1625 1627 1670

gyvenantys daugiabudiuose namuose I 184 I 188 t2t3

swenantvs individualiuose namuose 441 439 457

2. Vqrtotoi ai. kuriems tiekiqmqs tik vanduo 1131 I113 1076

3. V ar t o t oj ai, kur i em s t i k c entr al izuo t ai s ur enkam o s

nuotekos

ABONENT(I SKAICIUS 2757 2741 2747

I5 lenteles duomenq matyti, kad vartotojq skaidius kasmet didejo. Siais metais taip pat

pastebima, kad vartotojq, kuriems tiekiamas tik vanduo, skaidius malejo, o vartotojq, kuriems

centralizuotai tiekiamas vanduo ir tvarkomos nuotekos, skaidius prie5ingai - didejo. Tai s4lygoja

nuotekq tinklq infrastrukt[ros pletra tuose kvartaluose, kur jau buvo centralizuotai tiekiamas

vanduo.

VEIKLOS FINANSINIAI RODIKLIAI

* Pajamos - 461,8 tfikst. Eru.

S4naudos - 519,5 tfikst. Eur

* Pelnas (nuostolis) i5 pagrindines veiklos - (- 57,7) t[kst. Eur.

* 
fprastines veiklos pelnas(nuostolis) - (- 57 ,7) ttikst. Eur.

* Grynasis ataskaitinis pelnas (nuostolis)- (-57,7) tDkst. Eur

10



UAB "PAGEGIV KOMT]NALINIS UKIS"
VADoVo VEIKLoS ATASKAITq,vZ 2017 METUS

B Nueid€vljimo eqnaudoa

t iatiavq mediiagq rqnaudos

lJ Degelq sqnaudoa

E Elektros sqnaudos

I AtlVginimr.l sqnaudos

tr 5oc. Draudimo tgnaudos

E MokesEiq sqneudos

E Kito* e4naudoe

Paveikslas 2. S4naudq struktiira pagal procentus

2017 metais bendroves s?naudos sieke 519,5 tflkst. Eur. DidZiausi4 dali u1eme darbo s4naudos, net

48,9 proc. Darbo uZmokestis sudare 37,3 proc. visq darbo sEnaudr+, socialinis draudimas - Il,6

proc., darbo saugos priemones - 0 proc.

I5laidos elektros ir Silumos energijai sudaro 11,5 proc. visr+ s?naudq. Per 2017 metus

suvartota 613,6 tfrkst. kWh elektros energijos. Suvartotos elektros energijos s4naudos 2017 metus.

sudare 57,7 tDkst. Eur.

Mokesdiq s4naudos sudaro 2,9 proc, bendrqjq metiniq s4naudr+. Per 2017 metus sumoketa uZ

gamtos tar54 i5 stacionariq ir mobiliq tarSos Saltiniq 2,6 tikst. Eur, gamtos i5tekliq mokestis - 8,5

t[kst. Eur, nekilnojamojo turto mokestis - 1,7 tilkst. Eur, mokestis Valstybine kainq ir energetikos

kontroles komisijai * 0,9 t[kst. Eur.

6 lentel6. Pelno (nuostoliq) paskirstymas (projektas)

Straipsniai Suma (Eur)

Ankstesniq finansiniq metq nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitiniq

finansiniq metq pabaigoje 21900

Grynasis ataskaitiniq finansiniq metq pelnas (nuostoliai) -s7661

tt



Paskirstytinasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) finansiniq metq pabaigoje -35761

Akcininkq ina5ai bendrovds nuostoliams padengti

Pervedimai i5 rezervq 34752

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) -1009

Pelno paskirstymas:

pelno dalis, paskirta i privalom4j i rezewq

pelno dalis, paskirta i kitus rezervus

pelno dalis, paskirta dividendams i5moketi

pelno dalis, paskirta kitiems tikslams

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitiniq finansiniq metq pabaigoje,

perkeliamas i kitus finansinius metus 1 009

UAB "PAGEGIV KOMLTNALINIS UKIS"
VADOVO VEIKLOS ATASKAIT AUZ2O 1 7 METUS

ISISKOLINIMAI

2017 mett4 gruodZio 31 dienai gyventojq ir imoniq skolos uZ vandeni ir nuotekas sudare

42 tfkst. Eur. Pirkejq skolos vir5 3 men. sudaro 8,8 tfikst. Eur., tame skaidiuje flziniai asmenys -

7,1 tflkst. Eur., juridiniai asmenys 1,7 ttkst. Eur. Ataskaitinius metus palyginus su praejusiais,

vartotojq ir abonentq skolos sumaZejo 7,4 tukst. Eur. DidZiausias skolininkas tarp imoniq - UAB

,,Klaipedos mesindoo. Sios imones moketina suma 2017 metais gruodZio 31 d. sudaro 17,5 tlkst.

Eur. Gavus Klaipedos apygardos teismo nutarti paai5kejo, kad UAB ,,Klaipedos mdsine" i5kelta

restruktDrizavimo byla. Pagal 5i4 byl4 UAB ,,Klaipedos mesine" skola bus grqLinta pagal antros

eiles kreditoriq sEraSQ per ketverius metus. PerZvelgus UAB ,,Klaipedos mdsine'o kreditoriq

kreditiniq reikalavimq s4ra54, mala vilties, kad isiskolinimq atgausime, skola nura5yta i bevilti5kq

skolq s4naudas. DidZiules skolos yra svarbus rodiklis, kadangi bendrove tiekia vandeni, kuris turi

buti tiekiamas nenutrDkstamai, nepriklausomai nuo to ar uZ ji sumoketa ar ne. I5ie5kant

isiskolinimus, iteikti 48 ispejimai apie susidariusi isiskolinimE, pagal kuriuos isiskolinimas sudare

12,2 tikst. Eurq. Nesumokejus skolos i5ie5koma per teism4, paduota 3 ieSkiniai - 196l Eur sumai,

bei per skolq i5ie5kojimo imong Lindorff Group paduota 25 vartotojai - 5658 Eur sumai.

Skolininkams suteikiama galimybe sudarius skolos i5simokejimo grafikus, jas padengti dalimis.

PAGRINDINIAI BENDROVES NEAPIBREZTUMV IR RIZIKOS F'AKTORIAI

o Malejantis gyventoiq skaidius s4lygoja planuojamas surinkti pajamas;

r Vangus vartotoiq iungimasis prie naujai nutiestq tinklq;

1,2
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o DaLna Vyriausybes priimamq ir reguliuojandiq imones veikl4 teises aktq kaita, taip pat daro

neigiam4 itak4 imones veiklai.

Sioms rizikoms paveikti imone svertq turi nedaug. Tadiau bus dedamos pastangos ir toliau

ie5koti investicijq kokybi5kam geriamam vandeniui tiekti, didinti vartotojq pletrq, uztikrinti nuotekq

tvarkymo paslaugq kokybg, tobulinti bendroves valdym4.

Nepaisant ivykdytos pletros ir nutiestq nuotekq ir vandens tinklq, nemala dalis gyventojq iki

Siol naudoja i5kastiniq Suliniq, ar individualiq grgZiniq vandeni, kurio kokybe ne visada atitinka

geriamo vandens kokybei keliamus reikalavimus. Gyventojai nenoriai jungiasi prie nuotekq tinklq

siekdami i5vengti didesniq mokesdiq. Ar dauguma gyventojq prisijungs prie naujq vandens tiekimo

ir nuotekq tinklq, nutiestq ES paramos le5omis, priklauso ne tik nuo imones pastangq bet ir nuo

Savivaldybes. I(o1 vyksta vandentiekio ir nuotekq tinklq infrastruktfiros pletra, aplinkosaugininkai

galbft ne taip intensyviai kontroliuoja, kaip gyventojai tvarko nuotekas, tadiau ateityje tokia

kontrole turetq bfti daZnesne ir intensyvesne.

VEIKLOS PLANAI. NUMATOMI TIKSLAI

Bendrove i savo veiklos plan4 itrauke kovos su korupcija program4. Programos tikslas

uZtikrinti veiksming4 ir kryptingE korupcijos prevencijos ir kontroles sistem4 bendroveje. Sudarytas

priemoniq planas uZtikrins skaidresng, veiksmingesnE bendroves veikl4.

7 lentel6. Korupcijos prevencijos 2017-2019 metq programos igyvendinimo priemonir; planas.

Priemond Vykdytojas Vvkdvmo laikas Kontroliuojantis

priemon6s

vykdym4

Laukiamas

rezultatas

Tirti klientq ir piliediq

pra5ymus, skundus,

anoniminius prane5imus,

siekiant iSvengti vilkinimo

ir prielaidq korupcijai

susidaryti,

UZ korupcijos

prevencijq

atsakingas asmuo

Nuolat Direktorius Nustatomi

korupcinio pobiidZio

paZeidejai ir

Salinami paZeidimai

I5samiai reglamentuoti

kiekvieno bendroves

darbuotojo pareigines

funkcijas, uZtikinti jq

vykdym4 ir atsakomybg,

nustadius trlikumus, imtis

veiksmq , kad jie bfltq 
- '

paSalinti,

Padaliniq vadovai Nuolat Direktorius fgyvendinamas

skaidrumas darbo

santykiuose

Skelbti bendroves

interneto svetaineje

UZ interneto

svetaines

Korupcijos

prevencijos

Direktorius Bendroves veiklos

skaidrumo ir
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Program4 ir jos

igyvendinimo 2017 - 2019

m. priemoniq plan4, bei

atsakingo asmens uZ

korupcijos prevencijos ir

kontroles vykdymq

kontaktus.

administravim4

atsakingas asmuo

programos

igyvendinimo

laikotarpiu

vieSumo didinimas

Bendroves interneto

svetaineje skelbti

darbuotojq darbo

uZmokesti.

UZ interneto

svetaines

administravimq

atsakingas asmuo

Kiekvienq metq I,

II,III ir IV

ketvirdio pabaiga

Direklorius Bendroves veiklos

vie5umo didinimas

ir pasitikejimo

stiprinimas

Bendroves patalpose

irengti deZutg su uZra5u

,,Prane3k apie korupcij4",

UZ korupcijos

prevencij4

atsakingas asmuo

Nuolat Direktorius Nustatomi

korupcinio pobiidZio

pa1eiddjai,

skaidrumo

igyvendinimas

Bendroves interneto

svetaineje skelbti

teikiamq paslaugq

ikainius,

UZ interneto

svetaines

administravim4

atsakingas asmuo

Nuolat Direktorius Bendroves veiklos

vie5umo didinimas

ir pasitikejimo

stiprinimas

Gavus prane5im4 apie

galim4 korupcing veik4,

nedelsiant informuoti

direktoriq,

UZ korupcijos

prevencij4

atsakingas asmuo

Gavus prane5im4 Direktorius fgyvendinamas

teisines

atsakomybes

neiSvengiamumo

principas

Bendroves internetineje

svetaineje skelbti

informacij4 apie

darbuotojus, kurie

pripaZinti padarg

korupcijos pobiidZio

veik4.

UZ interneto

svetaines

administravim4

atsakingas asmuo

Per l0 darbo

dienq nuo

informacijos

gavimo

Direktorius Bendroves veiklos

viesumo didinimas

ir pasitikejimo

stiprinimas

Siqsti uZ korupcijos

prevencijos ir kontroles

vykdym4 atsaking4

asmeni iseminarus,

mokymus korupcijos

prevencijos klausimais.

Direktorius Vien4 kart4 i
metus

Direktorius I(orupcijos

prevencijos

stiprinimas,

sumaZinta

korupcijos

pasirei5kimo

tikimybe

Analizuoti gautus

pasiiilymus del korupcijos

prevencijos priemoniq, 
"

UZ korupcijos

prevencij4

atsakingas asmuo

Gavus pasiiilymus Direktorius Korupcijos

prevencijos

stiprinimas,

sumaZinta

korupcijos

pasirei5kimo

tikimybe

t4



Informuoti ( LodLiu arba

ra5tu ) direktoriq apie

korupcijos prevencijos

programq priemoniq plano

vykdym4.

UZ korupcijos

prevencij4

atsakingas asmuo

Kiekvienq metq II
ir IV ketvirdio

pabaiga

Direktorius Korupcijos

prevencijos

stiprinimas

Siqsti imokymus,
seminarus uZ vie5uosius

pirkimus atsakingus

asmenis.

Direktorius Vienq kart4 i
metus

Direktorius fgyti ir pagerinti

praktinius darbo

igiidZius, kurie

leistq uZtikrinti

skaidry pirkimq

vykdym4 ir

korupcijos

malinim1 vie5qjq

pirkimq srityje

Vykdyti prekiq, paslaugq

ar darbq pirkimus ir

uZsakymus, laikantis

vie5qjq pirkimo istatymo
ir bendroves

patvirtintomis

supaprastintq vie5qjq

pirkimq taisyklemis.

UZ vie5uosius

pirkimus

atsakingas asmuo

Nuolat Direktorius UZtikrintas skaidrus

vie5qjq pirkimq

vykdymas

Bendroves interneto

svetaineje teises aktq

nustatyta tvarka skelbti ir
laiku atnaujinti

informacij4 apie

vykdomus vie5uosius

pirkimus, vie5qjq pirkimq

planus, supaprastintq

vie5qjq pirkimq taisykles.

UZ vie5uosius

pirkimus

atsakingas asmuo

Nuolat Direklorius UZtikrintas

informacijos

pateikimas

visuomenei

UAB "PAGEGIV KOMLTNALINIS UKIS"
VADOVO VEIKLOS ATASKAIT AUZ2O| 7 METUS

UAB ,,Pagegiq komunalinis frkis" toliau numato siekti Siq pagrindiniq tikslq:

. suteikti galimybg vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugomis naudotis kuo

didesnei Pagegiq savivaldybes gyventojq daliai;

o uZtikrinti patikimq ir kokybiSk? geriamojo vandens tiekimq;

o patikimai surinkti nuotekas ir jas i5valyti pagal nustatytus normatyvus,

minimaliai padarant Lalq aplinkai;

. aktyviai dalyvauti igyvendinant ES le5omis vykdomus projektus;

o ' ;ipatingq demesi skirti atsiskaitymrl kontrolei ir skolq i5ie5kojimui;

o malinti vandens netektis ir infiltracii4;

. vykdyti Silumos mazg:qprielitua;
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o pavir5iniq ir lietaus vandens tinklq prieZifrra.

Direktorius Sausintas VaidiDnas

t6


