
 UŽDAROJI  AKCINĖ  BENDROVĖ
„DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“

METINIS PRANEŠIMAS
UŽ 2016 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. di  d  ziasaliopasl@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 nuotėkų šalinimas Didžiasalio gyvenvietės gyventojams ir organizacijoms;
šalto vandens ruošimas ir  tiekimas Tverečiaus,  Dietkauščiznos,  Erzvėto,  Žvyrių,  Kriaučiškės,
Dvarykščių,  Laumakės,  Navikų,  Dysnos  ir  Vosiūnų  kaimų  gyventojams  bei  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 1618272 Eur (vienas milijonas šeši šimtai aštuoniolika
tūkstančių du šimtai septyniasdešimt du eurai). Įstatinis kapitalas suskirstytas į 558025 (penkis
šimtus  penkiasdešimt  aštuonis  tūkstančius  dvidešimt  penkis)  paprastųjų  vardinių  2,90  eurų
nominalios vertės akcijų. Ignalinos rajono savivaldybė nuosavybės teise valdo 558025 (penkis
šimtus  penkiasdešimt  aštuonis  tūkstančius  dvidešimt  penkis)  paprastųjų  vardinių  2,90  eurų
nominalios vertės akcijų.

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2016 m. vasario  9 d.
įsakymu Nr.  V2-103 „Dėl  uždarųjų  akcinių  bendrovių  valdybų sudarymo“  sudaryta  iš  trijų
asmenų bendrovės valdyba. 
Valdybos  pirmininkas  yra  Ignalinos  rajono  savivaldybės  administracijos  Investicijos  ir
planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjas Ričardas Trimonis. 
Valdybos nariai yra: Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas Mykolas Viškelis;
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Valentina Milkuvienė.

Bendrovės vadovas (direktorius) Arvydas Keturka.
Bendrovės vyr. finansininkė Vera Kibickaja.
Bendrovėje 2015 m. gruodžio 31 d. dirbo 32 žmonės.
Uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ apyvarta per

2016 metus yra 729906 eurai (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 penkiasdešimt vienam objektui, iš kurių:
35  daugiabučiai  2  –  5  aukštų  gyvenamieji  namai,  4  individualūs  namai  ir  12  organizacijų.
Gyvenamasis šildomas plotas sudaro 41,0 tūkst. m², šildomas plotas organizacijoms 12,8 tūkst.
m² – iš viso šildomas plotas yra 53,8 tūkst. m². 

Pagal Ignalinos rajono tarybos 2003 m. 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  1068,1  tūkst.  Eurų.  Maksimali
katilinės galia 8,4 MW (1 biokuro katilas, kurio galingumas 3 MW ir du mazuto katilai, kurio
kiekvieno galingumas 2,7 MW).
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Pagal 2015 m. rugsėjo 17 d. Ignalinos rajono savivaldybės sprendimą Nr. T-133
„Dėl turto perėmimo ir perdavimo UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ pagal patikėjimo
sutartį“ bendrovė valdo, naudoja ir disponuoja patikėjimo teise Naujojo Daugėliškio katilinę su
įrengimais, kurios galingumas 1,13 MW, ir 3 šiluminiais punktais.

Karštas  vanduo  ruošiamas  kiekvieno  gyvenamojo  namo  ar  organizacijos,  kuri
naudoja karštą vandenį, šiluminiame mazge (iš viso 39 šiluminiai mazgai).

Bendrovė  eksploatuoja  8  vandentiekius,  kurių  vamzdynų  ilgis  32,8  km,  įvadų
skaičius 395 vnt. Per 2016 metus pakelta ir pateikta vartotojams 68,5 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 gyventi
kitur.

Bendrovė  teikia  gyventojams  ir  organizacijoms  agroserviso  paslaugas:  arimo  ir
kultivavimo darbus, šienavimą, bulvių kasimą ir kita.
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Per 2016 metus atlikta darbų ir suteikta paslaugų už 641,5 tūkst. Eur.  (29,8
tūkst. Eur daugiau negu 2015 metais).

1. Didžiąją pajamų dalį sudaro  pajamos už šilumos energijos šildymui ir karšto
vandens ruošimui gamybą ir tiekimą: 

2016 metais šios pajamos sudarė  438,4 tūkst.  Eur, iš kurių kompensacija mažas
pajamas turintiems gyventojams už šildymą ir karštą vandenį sudaro 69,8 tūkst. Eur (10,9 tūkst.
Eur daugiau negu 2015 metais). Lyginant su 2015 metais pajamos už šildymą padidėjo  60,0
tūkst. Eur dėl prekinės šilumos kiekio padidėjimo.

Per 2016 metus buvo pagaminta 9,85 tūkst. MWh šilumos energijos. 
Parduota – 8 tūkst. MWh šilumos energijos šildymui ir karšto vandens ruošimui, iš jos 6,0 tūkst.
MWh gyventojams; 2 tūkst. MWh  organizacijoms. Parduota 1,2 tūkst. MWh šilumos daugiau
negu 2015 m. dėl nepalankių klimatinių oro sąlygų.

2.  Pajamos už šalto vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą sudarė  57,3 tūkst.
Eur, iš kurių kompensacija mažas pajamas turintiems gyventojams už šaltą vandenį sudarė 0,8
tūkst.  Eur.  Lyginant su 2015 m. pajamos už šaltą vandenį padidėjo 0,6 tūkst.  Eur,  dėl naujų
vartotojų prie nuotekų tinklų prisijungimo.

Iš viso per 2016 metus buvo parduota 41,6  tūkst. m3 šalto geriamojo vandens, iš kurio: 
◦ 4,8 tūkst. m3 organizacijoms; 
◦ 36,8 tūkst. m3 šalto geriamojo vandens parduota gyventojams.

Viso prekinis geriamasis vanduo sudarė 41,6 tūkst. m3, palyginus su 2015 m. padidėjo 0,6 
tūkst. m3.
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3. Daugiabučių namų administravimo ir techninės priežiūros pajamos sudaro 41,9
tūkst. Eur.

4. Pajamos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą sudaro 32,2 tūkst. Eur.
5. Pajamos už karšto vandens prietaisų aptarnavimą sudaro 3,1 tūkst. Eur.
6. Kitos veiklos pajamos sudaro  68,6 tūkst. Eur, tai 27,0 tūkst. Eur mažiau negu

2015 metais.

Per 2016 metus išlaidos sudarė 632,1 tūkst. Eur, iš jų: 
• išlaidos šilumos energijos gamybai ir karšto vandens ruošimui yra 399,4 tūkst. Eur; 
• šalto vandens ruošimui ir nuotekų šalinimui - 74,9 tūkst. Eur; 
• daugiabučių namų administravimui ir techninės priežiūros veiklai - 39,5 tūkst. Eur; 
• šildymo  ir  karšto  vandens  sistemų  priežiūrai  bei  karšto  vandens  prietaisų

aptarnavimui - 31,5 tūkst. Eur; 
• kitai veiklai - 86,8 tūkst. Eur.
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Veiklos sąnaudos per 2016 metus sudarė 90,9 tūkst. Eur, iš jų: 
- administracijos darbo užmokestis sudarė 59,2 tūkst. Eur; 
- atskaitymai soc. draudimui - 18,3 tūkst. Eur; 
- ryšių, pašto išlaidos – 1,8 tūkst. Eur; 
- kanceliarinės prekės - 1,1 tūkst. Eur; 
- kaupimai atostogoms - 2,7 tūkst. Eur; 
- sumokėtas žyminis mokestis - 0,3 tūkst. Eur; 
- antstoliui dėl skolų išieškojimo - 3,5 tūkst. Eur; 
- kita - 4,1 tūkst. Eur.

2016 metus bendrovė baigė su 9,4 tūkst. Eur pelnu iš veiklos.
Šilumos energijos 1 kwh savikaina sudarė 0,0495 Eur/m3, vidutinė šilumos kaina –

0,0542 Eur/m3. Palyginus su 2015 metais 2016 metais šilumos kaina sumažėjo 4 %, savikaina
sumažėjo  10  %.  Šilumos  savikainos  mažėjimui  įtakos  turėjo  šilumos  energijos  pardavimo
didėjimas dėl nepalankų klimatinių oro sąlygų ir kuro kainų mažėjimas.

Karšto  vandens  savikaina  –  4,53 Eur/m3,  vidutinė  karšto  vandens kaina  – 4,98
Eur/m3. Karšto vandens savikaina sumažėjo dėl pardavimo didėjimo: 2015 metais buvo parduota
3999,4 m3 karšto vandens, 2016 metais – 4157,3 m3.

Šalto geriamojo vandens (su nuotekų valymu) savikaina – 1,75 Eur/m3, vidutinė
kaina – 1,38 Eur/m3.

Pajamos iš investicinės veiklos sudarė 1,7 tūkst. Eur, iš jų:
◦ delspinigiai  už laiku nesumokėtus mokesčius už komunalines  paslaugas  0,7 tūkst.

Eur; 
◦ administravimo išlaidos 1,0 tūkst. Eur, 

Išlaidas iš investicinės veiklos sudarė 23,5 tūkst. Eur., iš jų: 
◦ procentai sumokami už banko paslaugas 0,5 tūkst. Eur.,  
◦ kita 2,9 tūkst. Eur, 
◦ nurašyta beviltiškų skolų 20,1 tūkst. Eur. 

Iš investicinės veiklos patirtas nuostolis  sudarė 21,8 tūkst. Eur,  dėl  ko 2016
metų veiklos nuostolis yra 12,4 tūkst. Eur. Pridėjus praeitų metų nepaskirstytąjį nuostolį 419,4
tūkst. Eur gauname 431,8 tūkst. Eur nepaskirstyto nuostolio.

Nematerialaus turtas bendrovės lygus 1,9 tūkst. Eur. (2016 m. įsigyta buhalterinė
programa „Rivilė“).

Viso ilgalaikio materialaus turto  likutinė vertė  2016 metais  sudarė 85,4 tūkst.
Eur, palyginti su 2015 metais sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo (nusidėvėjimas 56,8 tūkst. Eur ,
įsigyta turto už 2,0 tūkst. Eur, nurašyta turto už 0,8 tūkst. Eur.

Trumpalaikis turtas sudaro 1800,5 tūkst. Eur. (3,8 tūkst. Eur mažiau negu 2015
metais). Trumpalaikį turtą sudaro: 

◦ atsargos: žaliavos, medžiagos, medžio skiedra, mazutas, automobilinis kuras ir kt. –
45,0 tūkst. Eur; 

◦ pirkėjų įsiskolinimas - įsiskolinimas už komunalines paslaugas: 
▪ organizacijų - 14,0 tūkst. Eur; 
▪ gyventojų - 1713,1 tūkst. Eur,

◦ kitos gautinos sumos - 3,0 tūkst. Eur.
◦ grynieji pinigai bendrovės kasoje ir banke - 28,4 tūkst. Eur.

Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 701,4
tūkst. Eur. 2016 metus bendrovė baigė su einamuoju mėnesio įsiskolinimu darbuotojams (darbo
užmokestis), biudžetui, Sodrai, medžio skiedrų tiekėjams. 
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Pagrindinę įsiskolinimo dalį sudaro įsiskolinimas kuro (medžio skiedra) tiekėjams
36,0 tūkst. Eur, iš jo: 

• UAB „Biofuelz“ 24,4 tūkst. Eur;
• D. Kindurio įmonei 11,6 tūkst. Eur. 

2016 m. palyginus su 2015 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas medžio skiedros tiekėjams mažesnis
58,6 tūkst. Eur. 
Nuo  1996  metų  tęsiasi  610,5  tūkst.  Eur.  skola  Ignalinos  savivaldybei  už  1996-1997  metais
savivaldybės pirktą mazutą.

Ilgalaikio turto būklė. Pradinė turto vertė metų pradžioje buvo 1189,9 tūkst. Eur. 
Per 2016 metus įsigyto turto pradinė vertė sudarė 2,0 tūkst. Eur, nurašyta turto už 0,9 tūkst. Eur,
Pradinė turto vertė 2016 m. pabaigoje yra 1191,0 tūkst. Eur.

Pradinės  turto  vertės  nusidėvėjimas  per  2016  m.  sudarė  56,8  tūkst.  Eur.  Viso
nusidėvėjimas metų pabaigoje sudaro 1105,6 tūkst. Eur. Ilgalaikio turto likutinė vertė 2016 m.
pabaigoje sudaro 85,4 tūkst. Eur, kas atitinka Balanso A.-II punktą – Materialus turtas.

SU PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA

2016 metų gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 32 darbuotojai, iš jų: 
◦ šilumos energijos gamybos ir tiekimo sektoriuje – 11;
◦ gyvenvietės aptarnavimo padalinyje – 7;
◦ šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimo padalinyje – 2;
◦ vandentiekio aptarnavimo bei nuotekų valymo padalinyje – 6;
◦ administracijoje – 6.

Metinis  vidutinis  darbuotojų  skaičius  2016  metais  sudarė  34  darbuotojai  (2015
metais jis buvo 31,5). Darbuotojų skaičius padidėjo dėl N. Daugėliškio katilinės prijungimo.

Per 2016 metus priskaičiuotas darbo užmokestis sudarė 190,9 tūkst. Eur., iš jų:
◦ kompensacija  už  nepanaudotas  atostogas  išeinant  iš  darbo  ir  kompensacija

išeinantiems iš darbo pensininkams sudarė 4,2 tūkst. Eur, 
◦ privalomos 2 d. ligos pašalpos 0,4 tūkst. Eur. 

Darbininkams priskaičiuota – 131,7 tūkst. Eur. darbo užmokesčio, administracijai –
59,2 tūkst. Eur.
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Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis sudarė 529,35 Eur, iš jų: 
◦ darbininkų – 446,97 Eur,; 
◦ specialistų – 618,00 Eur.;
◦ vadovų – 878,00 Eur.

Palyginus  su  2015  m.  vidutinis  atlyginimas  padidėjo  dėl  minimalaus  darbo
užmokesčio padidėjimo.

BENDROVĖS KAPITALAS IR TURIMOS AKCIJOS

Bendrovės  kapitalas  2016  m.  sausio  1  d.  sudarė  1600272  Eur.  2016  metais  iš
Ignalinos rajono savivaldybės lėšų buvo atliktas įstatinio kapitalo didinimas 18000 Eurų, buvo
išleistos 6207 paprastosios vardinės 2,90 Eurų nominalios vertės akcijos. 2016 m. gruodžio 31 d.
bendrovės  įstatinis  kapitalas  sudarė  1618272  Eur,  atitinka  bendrovės  įstatuose  įregistruotą
kapitalą.

Iš  bendrovės  kapitalo  atėmus  nepaskirstytąjį  nuostolį  2016  m.  kapitalas  sudaro
1186467 eurų.

Įstatinis  kapitalas  suskirstytas  į  558025  paprastąsias  vardines  2,90  nominalios
vertės akcijas. Ignalinos rajono savivaldybė nuosavybės teise valdo 558025 paprastąsias vardines
akcijas (100 %).

SVARBŪS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ NUO PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

Per  2016  metus  gyventojams  suteikta  paslaugų  už  549,8  tūkst.  Eur  (su  PVM),
apmokėta 479,0 tūkst. Eur, iš jų kompensacija mažas pajamas turintiems gyventojams sudarė
77,0 tūkst. Eur. 

Per 2016 metus buvo nurašyta beviltiškų skolų už 20,1 tūkst. Eur. Per 2016 metus
gyventojai įsiskolino bendrovei 50,5 tūkst. Eur. (2015 metais šis rodiklis buvo 36,0 tūkst. Eur.)
Gyventojų įsiskolinimo likutis 2016 metų gruodžio 31 dienai sudarė 1713,1 tūkst. Eur.

Pradelsti mokėjimai sudaro 19,7 tūkst. Eur, kontroliuojamos skolos sudaro 302,9
tūkst. Eur, beviltiškos skolos  1340,0 tūkst. Eur.

Iš 758 šildomų butų – 80 butų priklauso: 
◦ 18 butų Ignalinos r. savivaldybės administracijai ir Didžiasalio seniūnijai, 
◦ 2 butai nupirkti Vilniaus bendrovių, 
◦ 56 butų yra Valstybės (48 Valstybinės mokesčių inspekcijos ir 8 VĮ Turto banko) 
◦ 4 butai yra UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ nuosavybė. 

Likusieji  678  butai  priklauso  gyventojams,  iš  kurių  tik  416  savininkų  pilnai
atsiskaito už komunalines paslaugas (2015 metais – 313); 240 butai, turintys šeimininkus, yra
tušti;  20  butų  yra  be  šeimininkų  (Valstybė  vykdo perėmimo procedūras  dėl  perėmimo VMI
žinion).

Išieškant skolas vadovaujamasi patvirtinta skolų išieškojimo tvarka, pagal kurią iš
viso šiuo metu  skolų  išieškojimo bendrovės  ir  savo jėgomis  išieškoma suma nuo bendrovės
veiklos pradžios yra 1,2 mln. Eur. Nuo 1999 m. iki 2016 m. gruodžio 31 d. išieškota 339,7 tūkst.
Eur. 
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Per 2016 metus paduota į  teismą ieškoma suma sudarė  32,1 tūkst.  Eur.,  visa  suma priteista;
išieškota suma – 30,2 tūkst. Eur.

Per  2016  metus  skolininkams  išsiųsta  67  raginimų  ir  priminimų,  sudaryta  24
ikiteisminių skolos grąžinimo sutarčių 81,9 tūkst. Eur sumai.

Dėl didelių skolų dujos atjungtos 333 abonentams, karštas vanduo atjungtas 275
abonentams.

Nuo 2012 m. sausio mėnesio penkiems metams nustatyta šalto geriamojo vandens
ir nuotekų šalinimo kaina 2016 metais nesikeitė. Esant susidėvėjusiems vandentiekio tinklams,
galimi vandens nutekėjimai. Įvykus vandentiekių avarijoms, išryškėja nemažas skirtumas tarp
pakelto  ir  parduoto  vandens  kiekio,  dėl  ko  didėja  vandens  savikaina.  Vandens  savikainos
didėjimui turi įtakos ir mažėjantis prekinis vandens kiekis dėl vandens taupymo.

2016 m. perskaičiuota šilumos energijos bazinė kaina 2016/2017 metams. Bazinės
kainos  dedamosios  pagal  Metodikos  padidėjo  5  %.  2016  m.  sunaudota  976,7  tne  medžio
skiedros,  4,6 t mazuto, 37,7 tne pjuvenų, kas sudaro 1019 tne sąlyginio kuro. 

Vasaros  sezono  laikotarpiu  du  katilinės  darbuotojai  atliko  katilinės  einamąjį  ir
profilaktinį remontą, paruošiant katilinę ateinančio sezono kūrenimui. Buvo tvarkomas biokuro
katilas, kad būtų galima dirbti be kapitalinio remonto. Likusieji katilinės darbuotojai dalyvavo
atliekant šiluminių tinklų avarinių ruožų renovaciją, daugiabučių namų stogų kapitalinio remonto
darbus,  siūlių  sandarinimo,  daugiabučių  namų laiptinių  dažymo darbus,  teritorijos  priežiūros
darbus.

Bendrovė pagal sudarytą sutartį su UAB „Vakarai“ atliko Tverečiaus ir Papelekio
pasienio postų priežiūros darbus.
            Pagal projektą „Dūkšto,  Kaniūkų, Ažukarklinės, Vidiškių,  Rimšėnų, Strigailiškio,
Naujojo  Daugėliškio,  Rimšės,  Didžiasalio,  Linkmenų,  Naujasodžio,  Limino  vandentiekio  ir
nuotekų tinklų plėtra“ prie nuotekų tinklų jungiami nauji vartotojai.
                 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bendrovė atliko vandenviečių
išteklių aprobavimą ir apsaugos zonų nustatymą visų eksploatuojamų vandenviečių. 2016-12-02
bendrovei suteiktas Lietuvos geologijos tarnybos leidimas naudoti žemės gelmių išteklius (gėlo
požeminio  vandens)  Didžiasalio,  Dietkauščiznos,  Dvarykščių,  Erzvėto,  Tverečiaus,  Navikų,
Vosiūnų kaimuose.
         Įdiegus  N.  Daugėliškio  katilinėje  automatinį  valdymą,  katilinę  aptarnauja  vienas
darbuotojas. Atsisakius 4 operatorių paslaugų, taip pats esant 100%-iui atsiskaitymui katilinės
veikla tapo pelninga.
                   2016 metais atliktas skirstomųjų šilumos tiekimo tinklų Didžiasalio kaime Ignalinos
rajone rekonstravimo projektas, kurių bendras ilgis 2,3 km. Darbus numatoma atlikti 2017-2019
metais.                      

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI

2017 metais prie esamų oro sąlygų numatoma vartotojams parduoti iki 8,0 tūkst.
MWh šilumos energijos, iki 45 m3 geriamojo vandens, surinkti iki 40 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.

Numatomas Tverečiaus vandens bokšto remontas.
Vasaros  sezono  laikotarpių  katilinės  darbuotojai  atliks  katilinių  einamąjį  ir

profilaktinį remontą, paruošiant katilinės 2017/2018 m. šildymo sezonui.
                 UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ 2017-2019 metais pasibaigus šildymo
sezonui, atskirais etapais pagal parengtą skirstomųjų šilumos tiekimo tinklų Didžiasalio kaime
rekonstravimo  techninį  darbo  projektą  ŠT1/2016-TOP,  numato  rekonstruoti  nusidėvėjusius
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šilumos  tiekimo tinklus:  požeminiai  šilumos  tiekimo tinklai  1,5415 km,  antžeminiai  šilumos
tinklai 0,7596 km.

Kiek leis finansinės galimybės bei darbo ištekliai, bus remontuojami daugiabučių
namų stogai, laiptinės, namų tarpblokinės siūlės prižiūrimos bendrovei priklausančios teritorijos.

Dėl  teisingesnės  bendrovei  finansinės  veiklos  atspindėjimo  ir  toliau  pagal
galimybės  bus  nurašinėjamos  beviltiškos  skolos  ir  rajono  savivaldybei  besitęsianti  skola  už
1996-1997 m. pirktą mazutą.

2016 m. bendrovė ir toliau gerins veiklą,  kad būtų taupomos lėšos ir gaunamos
didesnės pajamos.

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ direktorius                                       Arvydas Keturka
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	Iš viso per 2016 metus buvo parduota 41,6 tūkst. m3 šalto geriamojo vandens, iš kurio:
	4,8 tūkst. m3 organizacijoms;
	36,8 tūkst. m3 šalto geriamojo vandens parduota gyventojams.
	Viso prekinis geriamasis vanduo sudarė 41,6 tūkst. m3, palyginus su 2015 m. padidėjo 0,6 tūkst. m3.

