
Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Didžiasalio komunalinės paslaugos"

Ataskai�nis laikotarpis: 2017-01-01 - 2018-01-01

Ataskai�nio laikotarpio personalo duomenys

Geriamojo vandens �ekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 10 priedas

Eil. Nr. DARBUOTOJŲ   DUOMENYS Matavimo vienetai 2017 m.

A DARBUOTOJŲ SKAIČIUS ĮMONĖJE IŠ VISO žm. 39,00

B Darbuotojų skaičius kitoje reguliuojamoje ir nereguliuojamoje veikloje žm. 27,00

C Darbuotojų, vykdančių turto atnaujinimo darbus, skaičius žm. 0,00

1 Darbuotojų skaičius tiesioginėje reguliuojamoje veikloje žm. 5,00

1.1. iš šio skaičiaus:                     vandens gavybos veikloje žm. 0,50

1.2. vandens ruošyklose žm. 0,50

1.3. vandens pristatymo veikloje žm. 1,50

1.3.1. iš jų:                           pagrindinių darbuotojų skaičius žm. 1,00

1.3.2.                                         vandenvežių vairuotojai žm. 0,50

1.3.3. avarinės tarnybos darbuotojai žm. 0,00

1.4. geriamojo vandens laboratorijos darbuotojai žm. 0,25

1.5. nuotekų laboratorijos darbuotojai žm. 0,00

1.6. nuotekų surinkimo veikloje žm. 0,75

1.6.1. iš jų:                           pagrindinių darbuotojų skaičius žm. 0,50

1.6.2.                                        asenizacijos transporto priemonių vairuotojai žm. 0,25

1.6.3. avarinės tarnybos darbuotojai žm. 0,00

1.7. nuotekų valyklose žm. 1,50

1.7.1.                                       infiltraciniuose laukuose žm. 0,00

1.7.2.                                mechaninio nuotekų valymo valyklose žm. 0,00

1.7.3. biologinio su mechaniniu nuotekų valymo valyklose žm. 1,50

1.7.4. denitrifikacinio su biologiniu ir mechaniniu nuotekų valymo valyklose žm. 0,00

1.8. nuotekų dumblo apdorojimo veikloje žm. 0,00

1.8.1.                                darbuotojai pirminio nuotekų dumblo apdorojime žm. 0,00

1.8.1.1. iš jų:                  aikštelių tvarkytojai žm. 0,00

1.8.2. darbuotojai nuotekų dumblo apdorojimo veikloje iki anaerobinio apdorojimo žm. 0,00

1.8.3. darbuotojai nuotekų dumblo kompostavimo veikloje žm. 0,00

1.8.4. darbuotojai nuotekų dumblo galutinio (briketų, granulių gamyba) apdorojimo veikloje žm.
0,00

1.8.5. dumblavežių ir kitų spec. dumblo tvarkymo priemonių vairuotojai žm. 0,00

1.9. paviršinių nuotekų tvarkymo veikloje žm. 0,00

1.10. Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis žm. 0,00

2. Netiesioginėje veikloje dirbančiųjų skaičius žm. 0,00

2.1. iš jų:                                         transporto tarnyboje žm. 0,00

2.2. energetiko tarnyboje žm. 0,00

2.3.  mechaniko, remonto tarnybose žm. 0,00

2.4. kitose tarnybose žm. 0,00

3. Administracijos darbuotojų skaičius žm. 6,00

4. žm.
1,00

4.1. žm.
1,00

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikloje 
dirbančiųjų skaičius 

iš jų: apskaitos prietaisų priežiūros darbuotojai (įrengiantys, remontuojantys, keičiantys, 
atliekantys metrologinę patikrą, tikrinantys rodmenis)


