
Eil. Nr. RODIKLIS Matavimo vienetai Ataskaitinis laikotarpis Pastabos

A DARBUOTOJŲ SKAIČIUS ĮMONĖJE IŠ VISO žm. 84,13

B DARBUOTOJŲ SKAIČIUS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE žm. 83,73

B.1 Tiesiogiai priskirtų reguliuojamai veiklai darbuotojų skaičius žm. 68,64

B.1.1. Geriamojo vandens tiekimo (GVT) veikloje žm. 21,87

B.1.1.1. iš šio skaičiaus:                     vandens gavyboje žm. 8,69

B.1.1.2. vandens ruošime žm. 3,57

B.1.1.3. vandens pristatyme žm. 9,61

B.1.2.
Nuotekų tvarkymo (NT) veikloje

     
žm. 33,03

B.1.2.1. iš šio skaičiaus:    nuotekų surinkime žm. 10,90

B.1.2.2. nuotekų valyme žm. 21,14

B.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkyme žm. 0,99

B.1.3. Paviršinių nuotekų tvarkymo veikloje* žm. 2,23

B.1.4. Apskaitos veikloje žm. 11,51

B.2 Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų skaičius žm. 2,18

B.3. Reguliuojamai veiklai bendrai priskiriamų administracijos darbuotojų skaičius žm. 12,91

C DARBUOTOJŲ SKAIČIUS KITOSE VEIKLOSE žm. 0,40

D  SANTYKINIAI RODIKLIAI

D.1 GVT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Eur/mėn. 915,21

D.1.1. GVT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 240,19 4 priedas

D.2. NT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Eur/mėn. 796,49

D.2.1. NT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 315,70 4 priedas

D.3. Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis* Eur/mėn. 86,47

D.3.1. Paviršinių nuotekų tvarkymui tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis tūkst. Eur 2,31 4 priedas

D.4. Apskaitos veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Eur/mėn. 961,55

D.4.1. Apskaitos veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 132,81 4 priedas

D.5. Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Eur/mėn. 371,49

D.5.1. Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 9,72 4 priedas

D.6. Bendrai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Eur/mėn. 907,57

D.6.1. Reguliuojamai veiklai bendrai priskiriamų administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 140,64 4 priedas

D.7. Vidutinis darbo užmokestis reguliuojamoje veikloje Eur/mėn. 837,34

D.8.
Tiesiogiai ir netiesiogiai priskirtų reguliuojamai veiklai darbuotojų skaičius, tenkantis 1 bendrai reguliuojamai 

veiklai priskiriamam administracijos darbuotojui
žm. 5,5

* 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 10 priedas

Ūkio subjektas: UAB "Giraitės vandenys"
Ataskaitinis laikotarpis: 2019-01-01 - 2020-01-01

Ataskaitinio laikotarpio personalo duomenų ataskaita


