
Eil. Nr. RODIKLIS Matavimo vienetai Ataskaitinis laikotarpis Pastabos

A DARBUOTOJŲ SKAIČIUS ĮMONĖJE IŠ VISO žm. 82,18

B DARBUOTOJŲ SKAIČIUS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE žm. 81,66

B.1 Tiesiogiai priskirtų reguliuojamai veiklai darbuotojų skaičius žm. 60,89

B.1.1. Geriamojo vandens tiekimo (GVT) veikloje žm. 20,78

B.1.1.1. iš šio skaičiaus:                     vandens gavyboje žm. 8,39

B.1.1.2. vandens ruošime žm. 2,57

B.1.1.3. vandens pristatyme žm. 9,82

B.1.2.
Nuotekų tvarkymo (NT) veikloje

     
žm. 31,92

B.1.2.1. iš šio skaičiaus:    nuotekų surinkime žm. 9,27

B.1.2.2. nuotekų valyme žm. 21,54

B.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkyme žm. 1,11

B.1.3. Paviršinių nuotekų tvarkymo veikloje* žm. 2,51

B.1.4. Apskaitos veikloje žm. 5,68

B.2 Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų skaičius žm. 10,22

B.3. Reguliuojamai veiklai bendrai priskiriamų administracijos darbuotojų skaičius žm. 10,55

C DARBUOTOJŲ SKAIČIUS KITOSE VEIKLOSE žm. 0,52

D  SANTYKINIAI RODIKLIAI

D.1 GVT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Eur/mėn. 1011,88

D.1.1. GVT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 252,32 4 priedas

D.2. NT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Eur/mėn. 866,25

D.2.1. NT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 331,81 4 priedas

D.3. Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis* Eur/mėn. 1057,78

D.3.1. Paviršinių nuotekų tvarkymui tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis tūkst. Eur 31,86 4 priedas

D.4. Apskaitos veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Eur/mėn. 1054,10

D.4.1. Apskaitos veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 71,85 4 priedas

D.5. Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Eur/mėn. 961,16

D.5.1. Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 117,88 4 priedas

D.6. Bendrai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų vidutinis darbo užmokestis Eur/mėn. 1348,50

D.6.1. Reguliuojamai veiklai bendrai priskiriamų administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 170,69 4 priedas

D.7. Vidutinis darbo užmokestis reguliuojamoje veikloje Eur/mėn. 996,44

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

veiklai priskiriamam administracijos darbuotojui
žm. 6,7

* 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: 2020-01-01 - 2021-01-01
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