
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS VANDENYS“

2020–2024 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO

2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. T1-241

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 6

punktu, 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių

nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos

reguliavimo tarnybos 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“, 29.1.4 papunkčiu 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“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2020 m.

rugsėjo 16 d. raštą Nr. 2-70 (3.25.) „Dėl Veiklos plano 2020–2024 metams projekto pateikimo

tvirtinimui“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pavirtinti Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2020–2024 metų veiklos

planą (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui

(H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras                                              Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas

Nuorašas tikras
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Pareigos DIREKTORIUS

Telefono
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8 699 59865
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numeris

(8 449) 70027

El. paštas sekretore@silalesvandenys.lt El. paštas finansininkas@silalesvandenys.lt

   2020-09-15 

 (Parengimo data)
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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS VANDENYS“

2020–2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ (toliau – Bendrovė) 2020–2024 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

energetikos reguliavimo tarnybos 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“, 29.1.4 papunkčiu 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“.

II SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VYKDOMA VEIKLA

                                

Bendrovė įregistruota 1992 m. sausio 2 d.

Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.

Pagrindinės veiklos paslaugas Bendrovė teikia Šilalės miesto ir rajono gyventojams bei įmonėms.  

Paviršinių nuotekų tvarkymo veikla nevykdoma, nes nėra perduota paviršinių nuotekų

tinklų infrastruktūra.

Finansinių rodiklių palyginimas (tūkst. eurų):

2019 m. 2018 m. Skirtumas

Pajamos 1042 1020 +22

Išlaidos 1105 1020 +85

Pelnas ir nuostolis -63               0 -63

Amortizaciniai priskaitymai eurais 146 141 +5

Išlaidų straipsnių palyginimas (tūkst. eurų):

Išlaidų straipsnis Faktiniai rodikliai Išlaidų palyginimas

2019 m. su 2018 m.2019 m. 2018 m.

Darbo užmokestis        504 383 +121

Priskaitymai socialiniam draudimui 9 118 -109

Materialinės atsargos ir joms prilygintos 121 100 +21

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 146 141    +5

Dotacijomis kompensuojamas nusidėvėjimas 335 331               +4

Kuras 36 34 +2

Elektros energija 128 103               +25

Mokesčiai 33 31 +2

Kitos išlaidos 128 110 +18

Bendra suma, iš viso 1105 1020 +85

Realizacijos palyginimas:

Realizacija, m³
Skirtumas m³

2019 m. 2018 m.

Vandens realizacija 468933 487954 -19021

Nuotekų tvarkymas 331772 320903 + 10869
Nuorašas tikras
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2019 metais vidutinis darbuotojų skaičius – 38 darbuotojai.

Bendrovės valdymo organai yra šie:

- visuotinis akcininkų susirinkimas;

- bendrovės direktorius.

III SKYRIUS

NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS

Bendrovės akcijų savininkė Šilalės rajono savivaldybė. 2019 m. bendrovė eksploatavo 200

km požeminių vandentiekio tinklų, 101 km nuotekų tinklų, 53 vandenvietes, 16 vandens gerinimo

įrenginių, 44 nuotekų perpumpavimo stotis, 9 biologinio valymo įrenginius.

Ilgalaikis turtas 2019-12-31(tūkst. eurų):

 Įsigijimo vertė Nusidėvėjimas Likutinė vertė

eurais

Pastatai ir statiniai (ir perdavimo įtaisai) 22319 8703 13616

Mašinos ir įrenginiai 723 488 235

Transporto priemonės 550 431 119

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 273 242 31

Nebaigta statyba 1922 - 1922

Nematerialusis turtas -

Bendra suma, iš viso 25787 9864 15923

IV SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS

Bendrovės veikla sukoncentruota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų užtikrinimo, investicinių projektų įgyvendinimo ir teikiamų paslaugų gerinimo kryptimis.

Bendrovė vartotojams ir abonentams pardavė 468933 m³ geriamojo vandens, surinko ir

išvalė 331772 m³ nuotekų. Nuotekų apvalymo efektas 2019 metais pagal BDS7 sudarė 98,65proc.,

bendrą fosforą – 92,19 proc., bendrą azotą – 84,41 proc.

Prisijungusių prie vandentiekio ir nuotekų tinklų vartotojų pasikeitimas (vnt.):

Vartotojų pavadinimas

Vandens Skirtumas

(+, -)

Nuotekų Skirtumas

(+, -)2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m.

Vartotojai 6230 6181 +49 3975 3938 +37

Abonentai (įmonės) 610 475 +135 410 288 +122

Iš viso 6840 6656 +184 4385 4226 +159

V SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS

EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Turimo ilgalaikio turto atnaujinimas: naujų gręžinių gręžimas, senuosius tamponuojant,

vandens tinklų paklojimas naujais vamzdžiais, atjungiant avarinės būklės trasas, automobilių ir

inventoriaus įsigijimas, pakeičiant nurašomus. Ilgalaikio turto atnaujinimas mažina elektros

energijos, remonto medžiagų ir kuro sąnaudas.

Nemažą dalį paklotų vandentiekio ir nuotekų vamzdynų sudaro ketiniai ir polietileniniai

vamzdžiai, o labai nedidelę dalį metaliniai. Ankstesniais metais pakloti ketaus vamzdžiai yra

neatsparūs deformacijoms bei žemės judėjimui dėl įšalo, greitai trūksta. 2019 metais pašalinta 291

vnt., 2018 m. – 434 vnt. gedimų vandentiekio tinkluose ir 2019 m. – 339 vnt., 2018 m. – 411 vnt.

gedimų nuotekų surinkimo tinkluose.

Nuorašas tikras
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VI SKYRIUS

RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO 

PRIEMONĖS

Bendrovė kasmet siekia racionalaus gamtos išteklių naudojimo, mažindama vandens

netektį vandentiekio tinkluose. 2019 metais nuostolis vandentiekio tinkluose sudarė 22,20 proc.,

2018 m. – 22,72 proc. (pagal normatyvą 20 proc.). Spręsdama šį klausimą Bendrovė stengiasi

operatyviai šalinti gedimus, periodiškai tikrina vandens skaitiklius įvaduose ir butuose. 

Aplinkos taršos mažinimo priemonė – nuotekų tinklų plėtra ir įrengimas, kuris vykdomas

įgyvendinant projektus Šilalės rajone. 

Siekiant mažinti sukaupto nuotekų dumblo kiekį planuojama kasmet po 1000 tonų

sukaupto nuotekų dumblo perduoti atliekų tvarkytojams arba asmenims, turintiems teisę nuotekų

dumblą naudoti tręšimui ar rekultivavimui.

VII SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS

GERINIMO PRIEMONĖS

Pagrindinis Bendrovės tikslas – užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir

kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje

teritorijoje. Bendrovėje sudaryta geriamojo vandens kokybės gerinimo programa suderinta su

Šilalės valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Įgyvendinus šią programą, geriamasis vanduo turi

atitikti Lietuvos Higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal visus rodiklius.

Vykdant kasmetinius programinės priežiūros plane numatytus tyrimus, 2020-08-07 Iždonų

vandenvietėje, esančioje Pagrybio kaime, Skuburlo g. 2A, Kaltinėnų sen., Šilalės r. sav., nustatytas

padidėjęs arseno kiekis geriamajame vandenyje (rastas kiekis – 13 µg/l, leistina norma – 10 µg/l).

Iždonų vandenvietė aprūpina geriamuoju vandeniu 60 abonentų arba 140 gyventojų ir tris maisto

tvarkymo subjektus bei dvi įmones. Nuo 2020-08-07 gyventojai geriamuoju vandeniu aprūpinami

alternatyviu būdu (perkamas fasuotas vanduo ir pristatomas kiekvienam į namus) Vadovaujantis

specialistų pasiūlymais, siekiant sumažinti arba panaikinti arseno kiekį ūkio būdu, 2020 m.

suplanuota vandens nugeležinimo įrenginių statyba Iždonų vandenvietėje. Vykdant kasmetinius

programinės priežiūros numatytus tyrimus, 2020-08-04 Paežerio vandenvietėje, esančioje Karnagos

g. 23A, Paežerio kaime, Upynos sen., Šilalės r. sav., nustatytas padidėjęs arseno kiekis geriamajame

vandenyje (rastas kiekis – 13 µg/l, leistina norma – 10 µg/l). Paežerio vandenvietė geriamuoju

vandeniu aprūpina 23 abonentus arba 46 gyventojus ir vieną maisto tvarkymo subjektą.

Vadovaujantis specialistų rekomendacijomis, Paežerio vandenvietėje reikalingas naujo gręžinio

įrengimas, plane numatytas 2020 metais. Dėl kokybės reikalavimų 2021 m. numatoma naują gręžinį

įrengti Žadeikių vandenvietėje. Dėl nepakankamo vandens kiekio, aprūpinant gyventojus,

numatoma įrengti naują gręžinį Pajūrio miestelyje 2021 metais. Naujo gręžinio išgręžimas su

vandentiekio tinklais numatomas 2022 m. aprūpinimui vandeniu Kaltinėnų miestelio gyventojus ir

įmones, nes turimas gręžinys nėra vandeningas.    

VIII SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS

PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS

2016–2019 metais vykdė, o 2020 metais užbaigė projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų

rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ Nr.05.3.2-APVA-R-014-71-0003 ir paklojo

6940,02 m vandentiekio ir 7364,54 m nuotekų tinklų.

Nuorašas tikras
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2018–2019 metais vykdė, o 2020 užbaigė projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje)“, projekto kodas

05.3.2-APVA-R-014-71-0006.

Projektų 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.

Užbaigus darbus yra sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti 668 būstams

arba 1536 gyventojams, prie nuotekų tinklų – 718 būstams arba 1651 gyventojui. Vartotojai bus

aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu, sumažės dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei

požeminio vandens išteklių taršos rizika projekto teritorijoje, pagerės projekto teritorijoje teikiamų

paslaugų kokybė.

Dėl aglomeracijos reikalavimų 2021 metais plane numatoma įrengti vandentiekio ir

nuotekų tinklus Šolių ir Šilo gatvėse Šilalės mieste.

Taip pat šiais įgyvendinamais projektais Šilalės rajone mažinami socialiniai ir ekonominiai

skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

IX SKYRIUS

LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANAMS ĮGYVENDINTI

2020–2024 metais planuojamas lėšų panaudojimas – 1171 tūkst. eurų.

Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti – 441 tūkst. eurų, iš to skaičiaus:

- Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose).

- Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės

rajone  (Kaltinėnuose, Traksėdyje).

- Vandens kokybės gerinimo įrenginių statyba Burkėnų ir Girdiškės kaimuose.

- Vandens kokybės gerinimo įrenginių statyba Naujojo Obelyno, Bilionių, Drobūkščių,

Biržų Lauko kaimuose.

Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) – 730 tūkst. eurų , iš to skaičiaus:

- vandens geležies šalinimo įrenginių statyba Iždonų vandenvietėje, naujų gręžinių

įrengimas, užtamponuojant naudotus, vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimai, vandentiekio tinklų

įrengimai, atjungiant avarinės būklės trasas, automobilių pirkimas ir inventoriaus įsigijimas,

pakeičiant nurašomus, Šilalės miesto valymo įrenginių maišyklių atnaujinimas, Bijotų gyvenvietės

valymo įrenginių statyba, minėtiems darbams planuojama išleisti 504,6 tūkst. eurų, darbai bus

atlikti 2020-2024 metais;

- paskolos investicijų projektui „Geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra

Šilalės rajono savivaldybėje 2, 3 ir 4 dalys“ grąžinimui 182,5 tūkst. eurų;

- palūkanų už ilgalaikę paskolą grąžinimui 28,8 tūkst. eurų.

2009 m. gruodžio 24 d. buvo gauta ilgalaikė paskola 693236,66 Eur investiciniam

projektui „Geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajono savivaldybėje 2,

3 ir 4 dalys“ finansuoti. Paskolos grąžinimo laikotarpis prasideda 2016 m. kovo 15 d. ir baigiasi

2034 m. kovo 31 d. Metinė palūkanų norma iki 2019-03-31 – 3,948 procentai, nuo 2019-03-31 –

1,017 procentai.

Įsigytas ilgalaikis turtas: savivartė bortinė puspriekabė ROBUS 1300, mobilusis telefonas

„Samsung Galaxy“, vejapjovė „Stiga Combi“ 53 SQ B, kompiuteriai, 2 vienetai, perforatorius

„Makita“ – išleista 14,1 tūkst. eurų.

Nuorašas tikras
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X SKYRIUS

FINANSAVIMO ŠALTINIAI

2020–2024 metų veiklos ir plėtros plane planuojama panaudoti 1171 tūkst. eurų nuosavų

bei iš kitų finansavimo šaltinių gautų lėšų.

2020–2024 metais planuojami šie ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai:

- ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos – 730 tūkst. eurų;

- savivaldybės kaip partnerio lėšos – 116 tūkst. eurų;

- Europos Sąjungos fondų lėšos 325 tūkst. eurų.

XI SKYRIUS

PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ

TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS

Tikėtina, kad UAB „Šilalės vandenys“ 2020–2024 metų Veiklos plano įgyvendinimas

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms įtakos neturės. Bendros

ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos vėlesniais metais ženkliai nesikeis, nes nusidėvėjimo

sąnaudų mažėjimas, dėl nudėvėto ilgalaikio turto, kompensuos pagal Veiklos planą atnaujinamo

turto nusidėvėjimo sąnaudų augimą.

XII SKYRIUS

KITA INFORMACIJA

UAB „Šilalės vandenys“ 2020–2024 metų veiklos ir plėtros planas (priedas).

_________________________

Nuorašas tikras



UAB„ŠILALĖS VANDENYS“

Eil. Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis

Nr.  t  u  r  t  a  s Iš viso

Ilgalaikio turto

nusidėvėjimo

lėšos

Savivaldybės

subsidijų ir

dotacijų lėšos

Europos

Sąjungos fondų

lėšos

Iš viso

Ilgalaikio turto

nusidėvėjimo

lėšos

Savivaldybės

subsidijų ir

dotacijų lėšos

Europos

Sąjungos fondų

lėšos

Iš viso

Ilgalaikio turto

nusidėvėjimo

lėšos

Savivaldybės

subsidijų ir

dotacijų lėšos

Europos

Sąjungos fondų

lėšos

Iš viso

Ilgalaikio turto

nusidėvėjimo

lėšos

Savivaldybės

subsidijų ir

dotacijų lėšos

Europos

Sąjungos fondų

lėšos

Iš viso

Ilgalaikio turto

nusidėvėjimo

lėšos

Savivaldybės

subsidijų ir

dotacijų lėšos

Europos

Sąjungos fondų

lėšos

Iš viso

Ilgalaikio turto

nusidėvėjimo

lėšos

Savivaldybės

subsidijų ir

dotacijų lėšos

Europos

Sąjungos fondų

lėšos

1 Lėšų panaudojimas 179,00 146,00 13,00 20,00 314,00 146,00 43,00 125,00 354 146,00 52,00 156,00 178 146,00 8,00 24,00 146 146,00 1171,00 730,00 116,00 325,00

1.1. Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti 33 13 20 168 43 125 208 52 156 32 8 24 441 116,00 325,00

1.1.1. Vandens kokybės gerinimo įrenginių statyba Burkėnų kaime 61 16,0 45,0 61,00 16,0 45,0

1.1.2. Vandentiekio ir nuot.tinkl.rek.ir pl.Šilalės r. Kaltinėnuose) 15 3,0 12,0 15,00 3,0 12,0

1.1.3. Ger.vand.t. ir nuot. tvark.sist. renov. ir pl. Šilalės rajone

(Kaltinėnuose, Traksėdyje) 18 10,0 8,0 18,0 10,0 8,0

1.1.4. Vandens kokybės gerinimo įrenginių stat.Girdiškės kaime 107 27,0 80,0 107,0 27,0 80,0

1.1.5. Vandens kokybės gerinimo įrenginių stat.Biržų Lauko k. 69,0 17,0 52,0 69,0 17,0 52,0

1.1.6. Vandens kokybės gerinimo įrenginių stat.Bilionių kaime 55,0 14,0 41,0 55,0 14,0 41,0

1.1.7. Vandens gerinimo įrenginių statyba Drobūkščių kaime 58,0 15,0 43,0 58,0 15,0 43,0

1.1.8. Vandens gerinimo įrenginių statyba Naujojo Obelyno kaime 26,0 6,0 20,0 32,0 8,0 24,0 58,0 14,0 44,0

1.2. Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) 146 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00 730,00 730,00

1.2.1. Paskolos investicijų projektui "Geriamo vandens ir nuo-

tekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra  Šilalės rajono savi-

valdybėje 2,3 ir 4 dalys" gražinimui 36,50 36,50 36,50 36,50 36,5 36,50 36,5 36,50 36,5 36,50 182,50 182,50

1.2.2. Palūkanų už ilgalaikę paskolą grąžinimui 6,30 6,30 6,00 6,00 6,0 6,00 5,5 5,50 5,0 5,00 28,80 28,80

1.2.3. Kompiuteris neš.DELI G315 0,60 0,6 0,60 0,60

1.2.4. Savivartė bortinė puspriekabė ROBUS 1300 11,30 11,3 11,30 11,30

1.2.5. Mobilusis telefonas Samsung Galaxy 0,50 0,5 0,50 0,50

1.2.6. Vejapjovė Stiga Combi 53 SQ B 0,40 0,4 0,40 0,40

1.2.7. Kompiuteris Lenovo 0,60 0,6 0,60 0,60

1.2.8. Šilalės mst.Šolių g. vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengim. 20,70 20,70 20,70 20,70

1.2.9. Jomantų kaimo vandentiekio tinklų paklojimas naujais 9,3 9,30 9,30 9,30

vamzdžiais, atjungiant avarinės būklės trąsą.

1.2.10. Traksėdžio kaimo Senkapio g.vandentiekio tinklų paklo- 5,00 5,00 5,00 5,00

jimas naujais vamzdž.,atjungiant avarinės būklės trasą

1.2.11. Žadeikių vandenvietėje gręžinio įrengimas, 17,00 17,00 17,00 17,00

1.2.12. Šilalės miesto Šilo g.vandentiekio ir nuotekų tinklų įreng. 20,00 20,00 20,00 20,00

1.2.13. Artezinio gręžinio išgręžimas ir pajungimas į tinklus

Kaltinėnuose 40,00 40,00 40,00 40,00

1.2.14. Genioto kaimo vandentiekio tinklų paklojimas naujais

vamzdžiais, atjungiant avarinės būklės trąsą. 3,50 3,50 3,50 3,50

1.2.15. Artezinio gręžinio išgręžimas Pajūrio miestelyje 18,00 18,00 18,00 18,00

1.2.16. Automobilis pirkimas, pakeičiant nurašomą, du vienetai 11.2 11,2 10,00 10,00 21,20 21,20

1.2.17. Automobilio įsigijimas, pakeičiant nurašomą, vienas vienetas 5,00 5,00 5,00 5,00

1.2.18. Inventoriaus įsigijimas, pakeičiant nurašomus 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00

1.2.19. Šilalės misto valymo įrenginių maišyklių atnaujinimas 48,50 48,5 48,50 48,50

1.2.20. Bijotų gyvenvietės valymo įrenginių statyba 104,00 104 104.5 104,5 208,50 208,50

1.2.21. Perforatorius Makita 0,70 0,70 0,70 0,70

1.2.22. Paežerio vandenvietėje naujo gręžinio įrengimas 18,00 18,00 18,00 18,00

1.2.23. Vandens nugeležinimo įrenginių statyba Iždonų vandenv. 59,10 59,10 59,10 59,10

1.2.24. Kompiuteris, pakeičiant nurašomą 0,80 0,80 0,80 0,80
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