
 
UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ

„DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“

METINIS PRANEŠIMAS
UŽ 2013 METUS

ĮMONĖS BŪKLĖS , VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA

Uždaroji akcinė bendrovė Didžiasalio komunalinės paslaugos“ įsteigta 1993 metų 
gegužės  mėnesį,  įmonės  kodas  155513971,  adresas  Salos  g.  23,  Didžiasalis,  Ignalinos  r., 
tel./fak.838659435,el p. diziasaliopasl@man.lt, interneto svetainė www.dkp.lt.

Bendrovės pagrindinė veikla yra: šilumos energijos gamyba ir tiekimas Didžiasalio 
gyvenvietei;  karšto  vandens  ruošimas  ir  tiekimas  Didžiasalio  gyvenvietei;  šalto  vandens 
ruošimas, tiekimas ir nuotekų šalinimas Didžiasalio gyvenvietės gyventojams ir organizacijoms; 
šalto vandens ruošimas ir tiekimas Tverčiaus, Dietkauščiznos , Erzvėto , Žvyrių, Kriaučiškės , 
Dvarykščių,  Laumakės,  Navikų,  Dysnos  ir  Vosiūnų  kaimų  gyventojams  ir  organizacijoms; 
nekilnojamo turto tvarkymas už atlygį arba pagal sutartis; daugiabučių namų bendro naudojimo 
objektų  eksploatacija;  atliekų  šalinimo,  sanitarinių  sąlygų  užtikrinimo  ir  panaši  veikla; 
automobilių  nuoma;  kitų  komunalinių  paslaugų  tiekimas  už  mokestį  gyventojams  ir 
organizacijoms; agroserviso  paslaugų tiekimas.

Bendrovės įstatinis kapitalas 5318180 Lt (penki milijonai trys šimtai aštuoniolika 
tūkstančių vienas šimtas aštuoniasdešimt litų). Įstatinis kapitalas suskirstytas į 531818 ( penkis 
šimtus  trisdešimt  vieną  tūkstantį  aštuonis  šimtus  aštuoniolika)  paprastųjų  vardinių  10  litų 
nominalios vertės akcijų. Ignalinos rajono savivaldybė nuosavybės teise valdo 531818 (penkis 
šimtus  trisdešimt  vieną  tūkstantį  aštuonis  šimtus  aštuoniolika  )  paprastųjų  vardinių  10  litų 
nominalios vertės akcijų.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2012 m. vasario 06 d. 
įsakymu  Nr.  V2-98  „Dėl  uždarųjų  akcinių  bendrovių  valdybų  sudarymo“   sudaryta  iš  trijų 
asmenų  bendrovės  valdyba.  Valdybos  pirmininkas  yra  Ignalinos  rajono  savivaldybės 
administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas Mykolas Viškelis; valdybos nariai 
yra:  UAB  „Didžiasalio  komunalinės  paslaugos“  direktorius  Arvydas  Keturka;   Didžiasalio 
seniūnė Gema Pundienė.

Bendrovės vadovas (direktorius) Arvydas Keturka.
Bendrovės vyr. finansininkė Zita Lukšėnienė.
Bendrovėje  2013 m. gruodžio 31 d. dirbo 34  žmonės.
Uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ apyvarta per 

2013 metus yra 2536705 litų (su PVM).

FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

Pagrindinė bendrovės veikla yra šilumos energijos, karšo, šalto vandens ruošimas ir 
tiekimas.  Šilumos  energija  ir  karštas  vanduo tiekiamas  šešiasdešimčiai  objektų,  iš  kurių:  34 
daugiabučiai  2  –  5  aukštų  gyvenamieji  namai,  4  individualūs  namai  ir  11  organizacijų. 
Gyvenamasis  šildomas plotas sudaro 39,0 tūkst.  kv. m.,  šildomas plotas organizacijoms 10,2 
tūkst.  kv. m. – iš viso šildomas plotas yra  49,2 tūkst.  kv. m.  Pagal Ignalinos rajono tarybos 
2003m. vasario 11 d. sprendimą Nr. 347 bendrovė valdo patikėjimo teise katilinės pastatą su jam 
priklausančiu ilgalaikiu turtu:   katilinės įrengimais,  39 šiluminiais mazgais ir dalį komunikacijų, 
bendra verte 3687,8 tūkst. litų. Maksimali katilinės galia 8,4 MW ( 1 biokuro katilas galingumu 
3 MW ir du mazuto katilai, kiekvienas 2,7 MW galingumu).

Karštas  vanduo  ruošiamas  kiekvieno  gyvenamojo  namo  ar  organizacijos,  kuri 
naudoja karštą vandenį, šiluminiame mazge ( iš viso 40 šiluminių  mazgų).
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Bendrovė  eksploatuoja  8  vandentiekius,  kurių  vamzdynų  ilgis  32,7  km,  įvadų 
skaičius 389 vnt. Per metus pakeliama ir pateikiama vartotojams 72,4 tūkstančiai kubinių metrų 
vandens  Didžiasalio  gyvenvietėje,  Tverečiaus,  Dietkauščiznos,  Dvarykščių,  Erzvėto,  Žvyrių, 
Navikų  ir  Dysnos  kaimuose.  Vandens  kokybė   atitinka  visus  sanitarinius,  higieninius 
reikalavimus.

Bendrovė vykdo 33 daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo  priežiūros 
administravimą, vykdo šildymo ir karšto vandens sistemų bei apskaitos prietaisų aptarnavimo 
darbus.  Daugiabučių  namų  bendrijų  Didžiasalyje  nėra  ir  jos  nesisteigia  dėl  to,  kad 
daugiabučiuose gyvena mažai mokių šeimų, daug tuščių butų, kurių savininkai išvykę kitur.

Bendrovė  teikia  gyventojams  ir  organizacijoms  agroserviso  paslaugas:  arimo  ir 
kultivavimo darbus, šienavimą, bulvių kasimą ir kita. 

Per 2013 metus atlikta darbų ir suteikta paslaugų už 2223,1 tūkst. Lt.  
Tai 68,1 tūkst. Lt mažiau negu 2012 metais. 

1. Didžiąją pajamų dalį  sudaro pajamos už šilumos energijos šildymui  ir  karšto 
vandens ruošimui gamybą ir tiekimą 1484,3 tūkst. Lt, tame tarpe kompensacija mažas pajamas 
turintiems  gyventojams  už  šildymą  ir  karštą  vandenį  sudaro  291,5  tūkst.  Lt  (28,0  tūkst.  Lt 
mažiau negu 2012 metais).  Pajamos už šildymą lyginant su 2012 metais sumažėjo 108,7 tūkst. 
Lt., dėl šilumos kainos sumažėjimo, ryšium su kuro (medžio skiedros) kainos sumažėjimu.
                  2. Pajamos už šalto vandens tiekimą ir nuotekų valymą sudaro 210,9 tūkst. Lt, tame 
tarpe kompensacija mažas pajamas turintiems gyventojams už šaltą vandenį sudaro 2,3 tūkst. Lt 
Pajamos už šaltą vandenį lyginant su 2012 m. sumažėjo 9,6 tūkst. Lt. Dėl vandens taupymo.
                      Iš viso 2013 m. kompensacijos mažas pajamas gaunančioms šeimoms už šildymą,  
karštą ir šaltą vandenį sudarė 293,8 tūkst. Lt, tai yra 27,9 tūkst. Lt mažiau negu 2012  metais.
 3.  Eksploatacinės  veiklos  pajamos  sudaro  134,0  tūkst.  Lt,  lyginant  su  2012 m. 
padidėjo 8,3 tūkst. Lt. ( Dėl kainos pasikeitimo nuo 2013 m. sausio 01 d.).

4. Pajamos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą sudaro 82,7 tūkst. Lt.
5. Pajamos už karšto vandens prietaisų aptarnavimą sudaro 10,7 tūkst. Lt.
6. Kitos veiklos pajamos sudaro 300,5 tūkst. Lt., tai  24,8  tūkst. Lt daugiau  negu 

2012 metais. 
Iš viso 2013 metais pajamos sudaro 2223,1 tūkst. Lt.

Per 2012 metus buvo pagaminta  9,7 tūkst. MWh šilumos energijos. Parduota – 
8,1 tūkst. MWh šilumos energijos šildymui ir karšto vandens ruošimui, iš jos 6,4 tūkst. MWh – 
gyventojams;  1,7 tūkst. MWh – organizacijoms.

Iš  viso pakelta  72,4  tūkst.  m3  šalto  geriamojo vandens,  iš  kurio:  0,4  tūkst.  m3 

sunaudota  katilinės  technologinėms  reikmėms;  4,3  tūkst.  m3 karštam  vandeniui  ruošti;  41,6 
tūkst.  m3 parduota  šalto  geriamojo  vandens  gyventojams  ir  organizacijoms  -  viso  prekinis 
geriamasis vanduo 46,3 tūkst. m3,  palyginus su 2012 m. sumažėjo 2,7 tūkst. m3.

 Parduotų darbų ir suteiktų paslaugų savikaina sudaro 2108,2 tūkst. Lt. 
Iš  pardavimų  pelnas  sudaro  406,1  tūkst.  Lt.  Veiklos  sąnaudos  per  2013  metus 

sudaro  291,2  tūkst.  Lt,  iš  jų:  administracijos  darbo  užmokestis  sudaro  156,9  tūkst.  Lt; 
atskaitymai soc. draudimui 48,4 tūkst. Lt; ryšių, pašto išlaidos 9,2 tūkst. Lt; kanceliarinės prekės 
4,2 tūkst.  Lt;  kaupimai  atostogoms 10,6 tūkst.  Lt;  sumokėtas žyminis  mokestis  2,1 tūkst.  Lt; 
antstoliui dėl skolų išieškojimo 18,0 tūkst. Lt; kita 31,3 tūkst. Lt. Iš veiklos gautas pelnas yra 
114,9 tūkst. Lt .
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Viso išlaidos sudaro 2108,2 tūkst. Lt, iš jų: išlaidos šilumos energijos gamybai ir 
karšto vandens ruošimui yra 1426,00 tūkst. Lt; šalto vandens ruošimui ir nuotekų šalinimui 292,6 
tūkst.  Lt;  daugiabučių namų eksploatacinei veiklai  129,4 tūkst.  Lt;  šildymo ir karšto vandens 
sistemų priežiūrai bei karšto vandens prietaisų aptarnavimui 60,8 tūkst. Lt; kitai veiklai 199,5 
tūkst. Lt.

Bendrovė baigė  2013 metus  su pelnu  iš  veiklos  114,9 tūkst.  Lt.  2013 m.  buvo 
pelninga šilumos energijos, karšto  vandens ruošimo bei tiekimo veikla bei kita veikla.  Šilumos 
energijos 1 kwh savikaina yra 17,60 ct, vidutinė kaina 18,32 ct,  karšto vandens savikaina yra 
16,63  Lt/  1m3  – vidutinė  kaina  16,99  Lt/1  m3. Šalto  geriamo  vandens  (su  nuotekų  valymu) 
savikaina yra 6,33 Lt/1 m3, vidutinė kaina  4,56 Lt/1 m3.

Pajamos  iš  investicinės  veiklos  yra  15,8  tūkst.  Lt,  iš  jų:   delspinigiai  už  laiku 
nesumokėtus mokesčius už komunalines paslaugas 2,4 tūkst. Lt; kita 13,4 tūkst. Lt.

Išlaidas iš investicinės veiklos sudaro: procentai sumokami už banko paslaugas 1,5 
tūkst.  Lt.,  sumokėti  delspinigiai  tiekėjams  (  UAB  „Ignolitos  mediena“  už  2008  metus)  6,4 
tūkst.Lt, kita  35,3 tūkst. Lt., nurašyta beviltiškų skolų 536,7 tūkst. Lt. -  viso 579,9 tūkst. Lt.

Iš investicinės veiklos gautas nuostolis sudaro 564,1 tūkst. Lt, ko pasekoje 2013 
metų veiklos nuostolis gaunasi 449,2 tūkst. Lt. Pridėjus praeitų metų nepaskirstytąjį  nuostolį 
555,3 tūkst. Lt gauname 1004,6 tūkst. Lt nepaskirstyto nuostolio.

Nematerialaus turto bendrovė neturi.
Viso ilgalaikio materialaus turto  likutinė vertė 2013 metais sudarė 855,7 tūkst. 

Lt, palyginti su 2012 metais sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo (nusidėvėjimas 187,0 tūkst. Lt , 
įsigyta turto už 19,8 tūkst. Lt, nurašyta turto už  48,8 tūkst. Lt.).

Trumpalaikis  turtas sudaro 6403,7 tūkst. Lt, tai yra 172,5 tūkst.  Lt mažiau negu 
2012 metais.  Trumpalaikį turtą sudaro atsargos – žaliavos, medžiagos, medžio skiedra, mazutas, 
automobilinis kuras ir kt. 334,1 tūkst. Lt; pirkėjų įsiskolinimas  -  įsiskolinimas už komunalines 
paslaugas: organizacijų 102,6 tūkst. Lt ir gyventojų 5925,0 tūkst. Lt, kitos gautinos sumos 42,0 
tūkst. Lt. 

Grynieji pinigai  bendrovės kasoje ir banke sudaro 45,2 tūkst. Lt.
Viso bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 2991,0 tūkst. Lt. 2013 metus 

bendrovė baigė su einamuoju įsiskolinimu darbuotojams ( darbo užmokestis), biudžetui, sodrai, 
medžio  skiedrų  tiekėjams.  Pagrindinę  įsiskolinimo  dalį  sudaro  įsiskolinimas  kuro  (medžio 
skiedra) tiekėjams 710,4 tūkst. Lt, iš jo: ABF „Tiekimas“ 328,4 tūkst. Lt., UAB „Biofuelz“ 219,6 
tūkst.  Lt, UAB“ Keratas“ 150,9 tūkst. Lt,  UAB“ Bioenergy Graup“  11,5 tūkst. Lt.  2013 m. 
palyginus su 2012 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas medžio skiedros tiekėjams mažesnis 254,7 
tūkst. Lt. Nuo 1994 metų tęsiasi  skola Ignalinos savivaldybei už 1996-1997 metais savivaldybės 
pirktą mazutą.

Ilgalaikio turto būklė. Pradinė turto vertė metų pradžioje buvo 4171,5 tūkst. Lt. 
Per 2013 metus įsigyto turto pradinė vertė yra  19,8 tūkst. Lt, nurašyta turto už 48,8 tūkst. Lt.

Pradinė turto vertė 2013 m. pabaigoje yra 4142,5 tūkst. Lt.
Pradinės  turto  vertės  nusidėvėjimas  per  2013  m.  sudaro  187,0  tūkst.  Lt.  Viso 

nusidėvėjimas metų pabaigoje sudaro 3286,8 tūkst.  Lt. Ilgalaikio turto likutinė vertė 2013 m. 
pabaigoje sudaro 855,7 tūkst. Lt, kas atitinka Balanso A.-II punktą – Materialus turtas.

  SU PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA

Bendrovėje 2013 metų  gruodžio 31 d.  dirbo 34 darbuotojai  iš  jų:  3 darbuotojai 
dirba 0,5 etato,  administracijoje  7 darbuotojai, šilumos energijos gamybos ir tiekimo sektoriuje 
dirbo  13  darbuotojų,   gyvenvietės  aptarnavimo  padalinyje  dirbo  9  darbuotojai,  vandentiekio 
aptarnavimo bei nuotekų valymo padalinyje dirba 4 darbuotojai, šildymo ir karšto vandens 
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sistemų aptarnavimo padalinyje-1 darbuotojas. Tie patys darbuotojai ir reikalui esant, užsiima 
agroserviso ir  kita  komunalinių paslaugų  veikla.  Metinis  vidutinis  darbuotojų skaičius 2013 
metais sudarė 31,5 darbuotojų.

Per  2013  metus  priskaičiuotas  darbo  užmokestis  sudaro  514,0  tūkst.  Lt.,  iš  jų: 
kompensacija už nepanaudotas atostogas  išeinant iš darbo ir kompensacija  išeinantiems iš darbo 
pensininkams sudaro 3,9 tūkst. Lt, privalomos 2 d.  ligos pašalpos 2,4 tūkst. Lt Darbininkams 
priskaičiuota – 357,1 tūkst. Lt, administracijai – 156,9 tūkst. Lt. Priskaičiuotas darbo užmokesčio 
fondas palyginus su 2012 metais sumažėjo 48,3 tūkst. Lt dėl lėšų taupymo ir darbuotojų leidimo 
neapmokamų atostogų.

Vidutinis  mėnesinis  1  darbuotojo  darbo užmokestis  sudarė  1359,79  litų,  iš  jų  : 
darbininkų – 1214,63 Lt, administracijos darbuotojų -1867,86 Lt. Palyginus su 2012 m. vidutinis 
atlyginimas,   padidėjo dėl minimalaus darbo užmokesčio padidėjimo ir  sumažėjo dėl ligos ir 
nemokamų atostogų.

BENDROVĖS KAPITALAS IR TURIMOS AKCIJOS

Bendrovės kapitalas 2013 m. gruodžio 31 d. yra 5318180 litų, atitinka bendrovės 
įstatuose įregistruotą kapitalą. 

Iš bendrovės kapitalo  atėmus nepaskirstytąjį nuostolį 2013 m. kapitalas  sudaro 
4313559 litų.

Įstatinis  kapitalas  suskirstytas  į  531818  paprastųjų  vardinių  10  litų  nominalios 
vertės akcijų. Ignalinos rajono savivaldybė nuosavybės teise valdo 531818 paprastųjų vardinių 
akcijų ( 100 %).

SVARBŪS ĮVYKIAI, BUVĘ NUO PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

Per  2013  metus  gyventojams  suteikta  paslaugų  už  2043,2  tūkst.  Lt  (su  PVM) 
apmokėta 1779,8 tūkst. Lt iš jų  kompensacija  mažas  pajamas turintiems gyventojams sudaro 
304,2 tūkst. Lt.   Per 2013 metus buvo nurašyta beviltiškų skolų už 536,7 tūkst. Lt. Per 2013 
metus gyventojai įsiskolino bendrovei 263,4 tūkst. Lt. Gyventojų įsiskolinimo likutis 2013 metų 
gruodžio 31 dienai sudaro 5925,0 tūkst. Lt. Iš 732 šildomų gyvenamų butų savininkų tik 370 
butų šeimininkai pilnai atsiskaito už komunalines paslaugas, 201 butai (turintys šeimininkus) yra 
tušti,  52 butai  be šeimininkų (Valstybinė mokesčių inspekcija vykdo perėmimo procedūras). 
Kontroliuojamos skolos sudaro 1008,1 tūkst. Lt, beviltiškos skolos  3505,1 tūkst. Lt, pradelsti 
mokėjimai  39,5 tūkst. Lt.

Išieškant skolas vadovaujamasi patvirtinta skolų išieškojimo tvarka, pagal kurią iš 
viso šiuo metu skolų išieškojimo firmos ir savo jėgomis išieškoma suma nuo bendrovės veiklos 
pradžios yra 3,5 mln. Lt. Nuo 1999 m. iki 2013 m. gruodžio 31 d. išieškota 897,9 tūkst. Lt. Per 
2013 metus paduota į teismą ieškiminė suma  sudaro 264,0 tūkst.  Lt; priteista suma – 227,2 
tūkst. Lt; išieškota suma – 98,7 tūkst. Lt.

Per 2013 metus skolininkams išsiųsta 61 raginimų, įteikta 31 priminimai apie skolų 
grąžinimą, sudaryta 60 ikiteisminių skolos grąžinimo sutarčių 841,8 tūkst. Lt sumai.

Dėl didelių skolų dujos atjungtos 331 abonentams, karštas vanduo atjungtas 291 
abonentams .

Nuo 2012 m. sausio mėnesio penkiems metams nustatyta šalto geriamojo vandens 
ir nuotekų šalinimo  kaina. Padidėjus vandens kainai, sumažėjo jo sunaudojimas, ko pasekoje 
didėja vandens savikaina. 

2012 m. perskaičiuota šilumos energijos bazinė kaina, kuri įsigaliojo nuo 2013 m. 
sausio 01 d. Bazinė kaina beveik nepakitusi, bet 2013 m. šilumos energijos kaina ir savikaina 
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sumažėjo, dėl kuro (medžio skiedros sunaudoto šilumos gamybai) kiekio ir kainos sumažėjimo. 
Sunaudotos medžio skiedros kiekis 2013 m. palyginus su 2012 m. sumažėjo 607 ktm, dėl vieno 
aštuonbučio gyvenamojo namo, Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos bei vaikų darželio renovacijos. 
Vieno kietmetrio kaina 2013 metais sumažėjo 28,36 Lt. 

Vasaros  sezono  laikotarpiu  katilinės  darbuotojai  atliko  katilinės  einamąjį  ir 
profilaktinį remontą, paruošiant katilinę ateinančio sezono kūrenimui.

Buvo atliekami šiluminių tinklų avarinių ruožų renovacija, daugiabučių namų stogų 
perdengimo darbai, siūlių sandarinimo, daugiabučių namų laiptinių dažymo darbai.

Visi bendrovės darbuotojai po 1 mėnesį buvo išleisti neapmokamų atostogų, kas 
leido sutaupyti 63,3 tūkst. Lt.

2013  metų  pabaigoje  buvo  atlaisvinta  vieno  24  butų  gyvenamojo  namo  viena 
laiptinė  (12  butų).  Šiai  laiptinei  atjungtas  apšildymas  ir  netiekiamos  kitos  komunalinės 
paslaugos.

Ignalinos rajono savivaldybei vykdant darbus pagal projektą  „Dūkšto, Kaniūkų, 
Ažukarklinės,  Vidiškių,  Rimšėnų,  Strigailiškio,  N.  Daugėliškio,  Radeikiškės,  Rimšės, 
Didžiasalio, Linkmenų, Naujasodžio, Limino vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ 2011-2013 
metais Didžiasalio gyvenvietėje atlikti sekantys darbai: 

1. Nutiesta naujų savitakinių nuotekų tinklų 1,4 km;
2. Nutiesta naujų slėginių tinklų 0,54 km.
3. Pastatyta nauja nuotekų siurblinė.
4. Prie individualių gyvenamųjų namų įrengti 38 išvadai.

Pagal  Europos  Sąjungos  remiamą  vandentvarkos  projektą  „Nuotekų  valymo 
įrenginių statyba Dūkšte,  Didžiasalyje,  Vidiškėse,  Linkmenyse“ pastatyta  šiuolaikinė moderni 
nuotekų valykla Didžiasalio gyvenvietėje.

Pagal paraišką Nr. LEADER-11-IGNALINA-02-029 „Geriamojo vandens tiekimo 
sistemos atnaujinimas Ignalinos rajono Vosiūnų kaime“ nutiesta 0,507 km naujų vandentiekio 
skirstomųjų  tinklų,  įrengta  naujas  artezinis  gręžinys  su  siurbline,  užtikrintas  kokybiškas  ir 
nenutrūkstamas vandens tiekimas pačio rytinio Lietuvos Respublikos kaimo gyventojams.

Pagal  paraišką  Nr.  LEADER-11-IGNALINA-02-037  „Geriamojo  vandens 
vandentiekio vamzdynų atnaujinimas Ignalinos rajono Navikų ir Dysnos kaimuose“ atnaujinta 
0,670 km skirstomųjų vandentiekio tinklų.

Pagal paraišką Nr. LEADRR-11-IGNALINA-02-002 „Geriamojo vandens tiekimo 
sistemos atnaujinimas Ignalinos rajono Dietkauščiznos kaime“, atnaujinta 0,650 km vandentiekio 
tinklų.

Visi  šie  aukščiau  minėti  objektai  2013  metais  priduoti  Valstybinei  komisijai  ir 
pradėti eksploatuoti.

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI

2014 metais  numatoma vartotojams parduoti  8,2 tūkst.  MWh šilumos energijos, 
apie 55 m3 geriamojo vandens, surinkti 43 tūkst. m3   nuotekų bei užsiimti kita įstatuose numatyta 
veikla. 

Nuolat atnaujinamos šilumos energijos, geriamojo šalto ir karšto vandens tiekimo 
bei nuotekų šalinimo ir tvarkymo sutartys.

Pagal projektą  „Dūkšto, Kaniūkų, Ažukarklinės, Vidiškių, Rimšėnų, Strigailiškio, 
N. Daugėliškio, Radeikiškės, Rimšės, Didžiasalio, Linkmenų, Naujasodžio, Limino vandentiekio 
ir nuotekų tinklų plėtros“ jungiami prie nuotekų tinklų nauji vartotojai.

Šių  metų  biudžete  Didžiasalio  seniūnija  planuoja  lėšas  investiciniam  projektui, 
šilumos tinklų renovacijos atlikimui.



-6-

2014 metais  bus tobulinama bendrovės valdymo struktūra. Numatoma sumažinti 
darbuotojų skaičių dar dviem žmonėmis.

Vasaros  sezono  laikotarpiu  katilinės  darbuotojai  atliks  katilinės  einamąjį  ir 
profilaktinį remontą, paruošiant katilinę 2014/2015 metų šildymo sezonui.

Vasaros sezono laikotarpiu kiek įmanoma ir leis finansinės galimybės bus tvarkomi 
šilumos tinklai,  remontuojamo namų stogai,  laiptinės,  namų tarpplokštinės siūlės (prisidedant 
gyventojams savo lėšomis).

2014 metais planuojame atlaisvinti ir užkonservuoti dar vieno daugiabučio namo 
12-kos butų laiptinę.

Priimant  nepopuliarius  sprendimus,  kaip  darbuotojų  mažinimas,  neapmokamų 
atostogų  suteikimas,  kuro  transportui  limitavimas,  darbo  užmokesčio  išlaikymas  2008  metų 
lygyje, socialiai remtinų gyventojų įpareigojimas sudaryti skolų grąžinimo sutartis,efektyvesnis 
skolų išieškojimas, pasitelkus skolų išieškojimo firmas gerina bendrovės finansinę padėtį.

Dėl  teisingesnės  bendrovės  finansinės  veiklos  atspindėjimo  ir  toliau  pagal 
galimybes bus nurašomos beviltiškos skolos.

2014 metais bendrovė stengsis gerinti veiklą, kad būtų taupomos lėšos ir gaunamos 
didesnės pajamos.

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ direktorius                           Arvydas Keturka

            


