
Eil. Nr. RODIKLIS Matavimo vienetai Ataskaitinis laikotarpis Pastabos

A
 ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS REGULIUOJAMOJE 

VEIKLOJE  (įskaitant pasigamintą)
tūkst. kWh 3 358,16 tiesiogiai ir netiesiogiai

A.1.1. iš šio skaičiaus:  Elektros energija patalpų šildymui ir eksploatacijai tūkst. kWh 572,920 tiesiogiai ir netiesiogiai

A.1.1.1. iš šio skaičiaus:                     vandens gavyboje tūkst. kWh 128,880 tiesiogiai ir netiesiogiai

A.1.1.2. vandens ruošime tūkst. kWh 105,100 tiesiogiai ir netiesiogiai

A.1.1.3. vandens pristatyme tūkst. kWh 14,400 tiesiogiai ir netiesiogiai

A.1.1.4.  nuotekų surinkime tūkst. kWh 0,000 tiesiogiai ir netiesiogiai

A.1.1.5. nuotekų valyme tūkst. kWh 324,540 tiesiogiai ir netiesiogiai

A.1.1.6. nuotekų dumblo tvarkyme tūkst. kWh 0,000 tiesiogiai ir netiesiogiai

A.1.1.7. paviršinių nuotekų tvarkyme* tūkst. kWh 0,000 tiesiogiai ir netiesiogiai

A.1.2. Elektros energija vandens ir nuotekų siurbliams,  orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams tūkst. kWh 2 785,24 tiesiogiai ir netiesiogiai

A.1.2.1. iš šio skaičiaus:                     vandens gavyboje tūkst. kWh 840,00 tiesiogiai ir netiesiogiai

A.1.2.2. vandens ruošime tūkst. kWh 97,64 tiesiogiai ir netiesiogiai

A.1.2.3. vandens pristatyme tūkst. kWh 239,00 tiesiogiai ir netiesiogiai

A.1.2.4.  nuotekų surinkime tūkst. kWh 438,00 tiesiogiai ir netiesiogiai

A.1.2.5. nuotekų valyme tūkst. kWh 720,70 tiesiogiai ir netiesiogiai

A.1.2.6. nuotekų dumblo tvarkyme tūkst. kWh 449,90 tiesiogiai ir netiesiogiai

A.1.2.7. paviršinių nuotekų tvarkyme* tūkst. kWh 0,00 tiesiogiai ir netiesiogiai

B. ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE IŠ VISO  (įskaitant pasigamintą) tūkst. kWh 3 387,429

B.1.1. Geriamojo vandens tiekimo (GVT) veikloje tūkst. kWh 1 425,020 tiesiogiai ir netiesiogiai

B.1.1.1. iš šio skaičiaus:                     vandens gavyboje tūkst. kWh 968,88 tiesiogiai ir netiesiogiai

B.1.1.2. vandens ruošime tūkst. kWh 202,74 tiesiogiai ir netiesiogiai

B.1.1.3. vandens pristatyme tūkst. kWh 253,40 tiesiogiai ir netiesiogiai

B.1.2.
Nuotekų tvarkymo (NT) veikloje

     
tūkst. kWh 1 933,140 tiesiogiai ir netiesiogiai

B.1.2.1. iš šio skaičiaus:    nuotekų surinkime tūkst. kWh 438,000 tiesiogiai ir netiesiogiai

B.1.2.2. nuotekų valyme tūkst. kWh 1 045,240 tiesiogiai ir netiesiogiai

B.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkyme tūkst. kWh 449,900 tiesiogiai ir netiesiogiai

B.1.3. Paviršinių nuotekų tvarkymo veikloje* tūkst. kWh 0,00 tiesiogiai ir netiesiogiai

B.1.4. Apskaitos veikloje tūkst. kWh 0,00 tiesiogiai ir netiesiogiai

B.1.5. Bendrai priskiriamos šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir kitos elektros energijos sąnaudos tūkst. kWh 29,27 bendros sąnaudos

C.  ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS KITOSE VEIKLOSE tūkst. kWh 41,505

D. PASIGAMINTA ELEKTROS ENERGIJA tūkst. kWh 0,000

E. ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IR SUVARTOJIMO BALANSAS (B.+C.-D.) tūkst. kWh 3 428,934

F.  ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMO SANTYKINIAI RODIKLIAI

F.1.1. Elektros energijos suvartojimas vandens gavybos ir pristatymo veikloje kWh/m³/100mH2O 0,7126

F.1.1.1. Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis vandens gavyboje (įvertinant slėgį) mH2O 63,00 9 priedas

F.1.1.2. Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis vandens pristatyme (įvertinant slėgį) mH2O 20,00 9 priedas

F.1.1.3. Patiekto geriamojo vandens kiekis  tūkst. m3 1 470,00 8 priedas

F.1.2. Elektros energijos suvartojimas vandens ruošimo veikloje kWh/m³ 0,0859

F.1.2.1. Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis ruošime (įvertinant slėgį) mH2O 20,00 9 priedas

F.1.2.3. Paruošto geriamojo vandens kiekis  tūkst. m3 1 136,50 8 priedas

F.1.3. Elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti kWh/m³/100mH2O 1,4638

F.1.3.1. Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis nuotekų surinkime (įvertinant slėgį) mH2O 23,00 9 priedas

F.1.3.2. Surinktų nuotekų kiekis   tūkst. m3 1 435,40 8 priedas

F.1.3.3. Perpumpuotų nuotekų kiekis  (per pirmąsias siurblines)  tūkst. m3 1 301,00 8 priedas

F.1.4. Elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti kWh/tona 1 930,3883

F.1.4.1. Pašalinta teršalų iš išvalytų atitekančių nuotekų (BDS7) tonos 373,34 9 priedas

F.1.5. Elektros energijos vidutinė kaina reguliuojamoje veikloje Eur/kWh 0,08

F.1.5.1. Elektros energijos sąnaudos reguliuojamoje veikloje tūkst. Eur 279,11 4 priedas

* pildyti tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo 11 priedas
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