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VEIKLOS APŽVALGA 

 

Galima sakyti, kad bendrovė kasmet turi išlaikyti tam tikrų 

pokyčių ir iššūkių egzaminus. Gyventojai tikisi tik gerų rezultatų, 

juk kiekvienas įgyvendintas vandentvarkos infrastruktūros projektas 

- tai žingsnis šiuolaikiško, ekologiško ir sveiko gyvenimo link.  

Bendrovė intensyviai dirbo 2009-2012 m., kuomet įgyvendino 

kelis vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektus mieste ir 

Šiaulių rajono Ginkūnų gyvenvietėje, modernizavo nuotekų valyklos 

biologinio valymo grandį, statė naujus dumblo apdorojimo 

įrenginius, renovavo dalį nuotekų tinklų. Sėkmingai įgyvendinę 

šiuos projektus, išsprendėme centralizuotai teikiamų vandens 

paslaugų prieinamumo bei aplinkosaugos problemas, susijusias su 

nuotekų surinkimu ir valymu bei dumblo tvarkymu. Šiais metais bendrovė tęsė 2011 m. pradėtą 

vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektą mieste, kurį užbaigus 2014 m. I pusmetį, Šiauliai 

taps miestas, kuriame centralizuotos paslaugos bus prieinamos maždaug 97 proc. gyventojų. Dėl to, 

kad lanksčiai sprendžiame gyventojų prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų klausimus, 

vartotojų prisijungimo skaičius nuolat auga. Per pastaruosius kelerius metus, t.y. 2009-2013 m., 

kuomet vyko tinklų plėtros projektai, bendrovės klientų skaičius išaugo apie 2,8 tūkst. (iš jų 338 

vartotojai sutartis sudarė 2013 m.), t.y. iki 51921 kliento. Naujiems vartotojams prisijungus prie 

tinklų, centralizuotai teikiamos vandens paslaugos tapo prieinamos per 6 tūkst. gyventojų.  

Dėl prisijungusių naujų vartotojų geriamojo vandens pardavimai individualiuose namuose, 

lyginant 2009 m. ir 2013 m., padidėjo 34,7 proc., o nuotekų surinkta 56,4 proc. daugiau. Tačiau 

bendros vandens ir nuotekų realizacijos apimtys kasmet mažėja. Tai lemia mažėjantis vartojimas 

daugiabučių gyventojų, pramonės bei ūkio-buities įmonių grupėse. Todėl ir šiais metais fiksuojamas 

0,2 proc. vandens realizacijos bei 0,1 proc. surenkamų nuotekų mažėjimas.  

Pavykus sutaupyti apie 773,7 tūkst. litų (be PVM) nuo dviejų įgyvendinamų projektų,  bendrovė 

pradėjo įgyvendinti dar du nedidelės apimties nuotekų tinklų rekonstrukcijos projektus, kurių metu 

bus rekonstruota apie 670 m vamzdyno.  

Tai paskutinieji bendrovės vykdomi projektai, kurie yra finansuojami 2007-2013 m. Europos 

Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis. Įmonė sėkmingai įsisavino apie 170 mln. litų (be PVM) šio 

finansavimo laikotarpio paramos lėšų. Tiesa, turėjome vilčių, kad šio laikotarpio lėšomis dar pavyks 

rekonstruoti ir Lepšių vandenvietę, bet metų pabaigoje paaiškėjo, kad šie darbai bus finansuojami 

naujojo periodo, t.y. 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis. Lepšių 

vandenvietės rekonstrukcijos projektas miesto gyventojams yra labai svarbus. Iš šios vandenvietės 

tiekiamas vanduo neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimų pagal du 

parametrus – nustatytas šiek tiek padidėjęs bendrosios geležies ir amonio kiekis. Šie indikatoriniai 

rodikliai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, tačiau bendrovė, siekdama užtikrinti 

geriamojo vandens kokybės reikalavimus pagal visus rodiklius, planuoja įgyvendinti šį apie 7 mln. 

litų (be PVM) kainuojantį vandenvietės rekonstrukcijos projektą. Darbus tikimės pradėti 2014 m. I 

pusmetį. 

Šiaulių vandentvarkos ūkis ir toliau bus modernizuojamas, pasinaudojant 2014-2020 m. Europos 

Sąjungos struktūrine parama. Tačiau nerimą kelia pasikeitę šio laikotarpio prioritetai ir paramos 

sąlygos. Europos Komisijos vertinimu, didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir gyvenvietėse jau 

nebeliko esminių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo problemų, todėl ateinančiu laikotarpiu 

didesnis dėmesys ir parama bus skiriama mažų gyvenviečių tinklų plėtrai. Pagal naujas finansavimo 

sąlygas bendrovei, toliau plėtojant tinklus Šiaulių mieste (Verduliai, Šventupis, Bačiūnai, 

Vinkšnėnų-Ukmergės g. ir kt.), tektų prisidėti net 80 proc. savų lėšų (iki šiol reikėjo pridėti 5 proc.), 

kai šio projekto vertė siekia 47 mln. litų (be PVM). Bendrovė plėtotų tinklus ir aplinkinėse Šiaulių 

rajono gyvenvietėse (Aukštelkėje, Bubiuose, Gegužiuose, Ginkūnuose), kurios patenka į prioritetų 

sąrašą, tačiau plėtra šiose priemiestinėse gyvenvietėse būtų įmanoma tik tuo atveju, jei Šiaulių 

rajono savivaldybė, kuri yra atsakinga už viešai teikiamų vandens paslaugų prieinamumo plėtrą 
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Šiaulių rajone, prie šių projektų galėtų pridėti 20 proc. reikalingų lėšų. Taigi, pasikeitusios 

finansavimo sąlygos verčia daugiau planuoti, skaičiuoti investicijų įtaką vandens paslaugų kainai ir 

rinktis ekonomiškai naudingiausius, pigiausius projektus.  

Ateinančių septynerių metų prioritetų sąraše - vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija. 

Pasaulio bankas yra pateikęs rekomendaciją renovuoti vandentiekio tinklus, kai vandens praradimas 

viršija 15 proc. Šiais metais miesto vandentiekio tinkluose patirta 19 proc. vandens netekčių. Šiai 

problemai išspręsti būtina renovuoti apie 35 km labiausiai susidėvėjusio vandentiekio vamzdyno, o 

gerinant ekologinę būklę mieste - apie 16 km nuotekų vamzdyno. Tačiau Aplinkos ministerija žada 

tik 50 proc. paramą tinklų renovavimo projektams. Nors bendrovei tinklų renovacija yra 

prioritetinė, tačiau neaišku, ar įmonė būtų pajėgi apmokėti pusę reikalingų investicijų, kai viso 

projekto vertė siekia 70 mln. litų (be PVM). Todėl planuodami renovaciją turime išskirti labiausiai 

problemiškas tinklų vietas ir darbus pradėti pirmiausia nuo jų, o taip pat tiksliai apskaičiuoti šių 

investicijų efektyvumą.   

Ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu naudinga įgyvendinti 35 mln. litų (be PVM) kainuojantį 

apdoroto (džiovinto) dumblo galutinio sutvarkymo projektą. Šiaulių miesto nuotekų valykloje 

įdiegus galutinio dumblo apdorojimo grandį, džiovintas dumblas būtų deginamas, o išgaunama 

šilumos energija panaudojama dumblui džiovinti. Dabar šiam procesui papildomai naudojamos 

gamtinės dujos, kurių įmonė vidutiniškai perka apie 43 tūkst. kub. m per mėnesį. 2013 m. dumblo 

apdorojimo įrenginių eksploatacinės sąnaudos siekia 2,6 mln. litų, didelę šių sąnaudų dalį sudaro 

perkamos gamtinės dujos. Todėl įgyvendinus šį projektą nuotekų tvarkymo procesas taptų uždaras, 

o tai padėtų išspręsti aktualią apdoroto (džiovinto) dumblo utilizavimo problemą, taip pat įmonė 

taptų nepriklausoma nuo išorės energetinių šaltinių, kurių brangimas įtakos neturėtų ateityje. 

Paramą šiam projektui įgyvendinti bendrovė tikisi gauti iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos lėšų.    

Projektų įgyvendinimas didina miesto vandentvarkos ūkio efektyvumą. Investicijos reikalingos 

ne tik naujiems projektams įgyvendinti, bet ir esamam ilgalaikiam turtui atstatyti bei naujam įsigyti. 

Pagal patvirtintą bendrovės 2013-2017 m. veiklos ir plėtros planą numatytiems darbams atlikti 

planuojama turėti 204,627 mln. litų lėšų. Todėl dėl planuojamų įmonės investicijų, taip pat dėl 

dumblo apdorojimo įrenginių eksploatacijos sąnaudų, sumažėjusios vandens realizacijos bei 

energetinių išteklių brangimo, buvo būtina šiais metais peržiūrėti galiojančias geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainas. Patvirtintas naujas, 26 proc. didesnis, 

vandens paslaugų tarifas padės išspręsti trūkstamų lėšų klausimą, kurios yra būtinos siekiant gerinti 

teikiamų paslaugų kokybę bei toliau modernizuoti vandentvarkos ūkį. 

Kad žengiame teisinga linkme patvirtina ir kasmet atliekama vartotojų apklausa. Remiantis 

gautais duomenimis, dauguma respondentų vandentiekiu tiekiamą šaltą geriamąjį vandenį bei 

aptarnavimą vertina gerai. Klientų pasitikėjimas ir teigiami atsiliepimai yra itin svarbūs sėkmingai 

bendrovės veiklai.  

Bendrovės pastangos buvo įvertintos ir dvejuose konkursuose. Šiaulių pramonininkų asociacijos 

organizuotame konkurse „Sėkmingai dirbanti įmonė“ bendrovė pripažinta nugalėtoja ir apdovanota 

prizu už naujų technologijų diegimą. Įmonės eksploatuojami modernūs Šiaulių dumblo apdorojimo 

įrenginiai buvo įvertinti šalies konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje 2012“ ir pelnė šio konkurso 

prizą už aplinkai palankų technologinį procesą su aiškiai matoma patirties perteikimo galimybe 

nominacijoje „Palankiausias aplinkai procesas“. 

Reikalingi pokyčiai jau vyksta. Kartais tai užtrunka ilgiau nei mes tikimės. Tačiau svarbiausia, 

kad nuolatinis vandentvarkos ūkio modernizavimas turi tik teigiamos įtakos ir gyventojams, ir 

aplinkai. Todėl tikiu, kad vardan šio tikslo, ateinančiais metais su darbščiais, atsakingais ir 

iniciatyviais darbuotojais išlaikysime dar ne vieną pokyčių ir iššūkių egzaminą.    

 

Jonas Matkevičius 

Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius  
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1. SVARBIAUSI 2013 METŲ  ĮVYKIAI 

 

Kovo 28d. UAB „Šiaulių vandenys“ Šiaulių pramonininkų asociacijos organizuotame konkurse 

„Sėkmingai dirbanti įmonė“ pripažinta nugalėtoja ir įvertinta prizu už naujų technologijų diegimą. 

Šio konkurso komisija vertino įmonių pretendenčių investicijas į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, 

verslą, įdiegtas naujas technologijas, pelno, pardavimų augimą ir kitus rodiklius.   

UAB „Šiaulių vandenys“ pavykus sutaupyti apie 773,7 tūkst. litų (be PVM) nuo dviejų 

įgyvendinamų projektų „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ ir 

„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“, LR Aplinkos projektų valdymo agentūra 

sutaupytas lėšas bendrovei leido panaudoti naujoms projektų veikloms įgyvendinti. Už šias lėšas 

nuspręsta rekonstruoti susidėvėjusias nuotekų vamzdynų atkarpas Aušros al. ir M. Valančiaus g. 

(341 m.) bei M. Valančiaus g. ir J. Basanavičiaus g. (326 m).  

Balandžio 26d. UAB „Šiaulių vandenys“ su UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pasirašė dvi rangos 

sutartis šiems darbams vykdyti. Rekonstrukcijos I dalies darbų vertė 467,38 tūkst. litų (be PVM), II 

dalies – 461,51 tūkst. litų (be PVM), bendra vertė - 928,89 tūkst. litų. Trūkstamą lėšų dalį darbams 

įgyvendinti finansuoja UAB „Šiaulių vandenys“.  

Nuotekų vamzdynų atkarpos pradėtos rekonstruoti spalio mėnesį. Darbus planuojama baigti 

2014 m. balandžio mėnesį.  

UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuojami modernūs Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiai buvo 

įvertinti šalies konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje - 2012“. Birželio 5-ąją, minint Pasaulinę 

aplinkos apsaugos dieną, bendrovė apdovanota šio konkurso prizu už aplinkai palankų technologinį 

procesą su aiškiai matoma patirties perteikimo galimybe nominacijoje „Palankiausias aplinkai 

procesas“. Konkurso organizatoriai - LR Aplinkos ministerija, Lietuvos pramonininkų 

konfederacija, VšĮ „Aplinkos vadybos ir audito institutas“ bei Inžinerinės ekologijos asociacija. 

Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai, įgyvendinant projektą „Vandentiekio ir 

nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“, rugpjūčio 27d. užbaigti Noreikių, J. Žemaičio, Pumpučių, 

Paitaičių, O. Truchano g. kvartale bei Treniotos, Lizdeikos, Piktmiškio, Traidenio, Žemynos, Rūko, 

Šiladžio, Luponės, Pramonės, Šimšos, Vėkės, Švendrelio, Šonos, Serbentų gatvėse. Lapkričio 15d. 

statybos užbaigimo komisija pripažino, kad galima eksploatuoti naujus vandentiekio ir nuotekų 

tinklus dar 21-oje miesto gatvėje: Žemuogių, Vyšnių, Serbentų, K. Kalinausko, Pelkių, Agrastų, 

Nendrių, Mėlynių, Spanguolių, Dubijos, Vytauto, V. Kudirkos, P. Cvirkos, Kuršių, Rusnės, 

Gumbinės, Medelyno, Rokiškio, S. Daukanto, Sakalo bei Klevų. Minėtose gatvėse dalis gyventojų 

negalėjo naudotis vandens paslaugomis, nes tinklai buvo nepilnai išvystyti. Dabar centralizuotai 

teikiamos vandens paslaugos yra prieinamos visiems šių gatvių gyventojams. Šiose gatvėse paklota 

17,5 km vandentiekio ir 23,3 nuotekų tinklų, sumontuotos 5 požeminės nuotekų perpumpavimo 

siurblinės. Statybos darbus vykdo kompanija „Meyer&John GmbH&Co.KG“ (Vokietija). Likusius 

tinklų plėtros projekto darbus planuojama užbaigti 2014 m. I pusm. Projektas, kurio vertė 29,497 

mln. litų (be PVM), finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto (94,03 proc.) bei Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Šiaulių vandenys“ (5,97 

proc.) lėšomis. Projektą vykdo UAB „Šiaulių vandenys“. 

Nuo rugsėjo mėnesio automatizuotas vandentvarkos ūkio procesas stebimas modernesnėje 

bendrovės centrinėje dispečerinėje. Pertvarkius kai kurių įmonės objektų automatizuoto proceso 

kontrolę ir valdymą bei atnaujinus programinę, kompiuterinę ir kompiuterinio tinklo įrangą, 

budintys dispečeriai operatyviai ir patikimai gali stebėti bei valdyti visų mieste veikiančių nuotekų 

perpumpavimo siurblinių, vandens trečio kėlimo siurblinių bei vandenviečių procesą, taip pat 

stebėti objektų teritoriją.  
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Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2013 m. spalio 3d. nutarimu Nr. O3-427 

suderino naujas UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

bei pardavimo kainas, kurias spalio 31d. patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu 

Nr. T-241 ir Šiaulių rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-230. Valstybinė kainų ir 

energetikos kontrolės komisija 2013 m. lapkričio 21d. nutarimu Nr. O3-701 konstatavo, kad Šiaulių 

miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių tarybų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainos nustatytos be pažeidimų. Patvirtintos vandens paslaugų kainos taikomos nuo 2014 

m. sausio 1 d. ir galioja penkerius metus. 

Lapkričio 4d. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, atlikęs atestacinį 

vertinimą, UAB „Šiaulių vandenys“ Geriamojo vandens laboratorijai pratęsė atestavimo 

pažymėjimą, kuris laboratorijai buvo suteiktas 2003 m. 

Atestavimo tikslas - patikrinti laboratorijos kompetenciją kokybiškai atlikti atestavimo srityje 

nurodytus geriamojo vandens tyrimus. Buvo vertinama, ar tyrimams teisingai naudojami įrenginiai, 

matavimo priemonės, laboratorijos patalpos, tyrimo metodai, o ypač darbuotojų kvalifikacija, 

dokumentacija ir kt. atitinka tarptautinių standartų reikalavimus ir svarbiausia, ar laboratorijoje 

veikia kokybės kontrolės sistema. Ekspertų komisijos išvadose teigiama, kad laboratorijos 

atestavimo sritis atitinka nuostatuose keliamus reikalavimus ir siūloma laboratoriją atestuoti.  

Atestavimas geriamojo vandens laboratorijai suteikia teisę atlikti mikrobiologinius, fizikinius ir 

cheminius geriamojo vandens bandymus 25 tyrimų metodais, nustatant 29 geriamojo vandens 

rodiklius. Atestacijos pažymėjimas liudija, kad laboratorijos veikla ir atliekami tyrimai atitinka 

tarptautinį standartą LST EN ISO /IEC 17025.  
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2. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR VALDYMAS 

 

2.1.ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCININKAI 

 

UAB „Šiaulių vandenys“ yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio 

įstatinis kapitalas sudaro 151 186 200 litų. Įstatinis kapitalas padalytas į 1 511 862 paprastąsias 

nematerialiąsias 100 (vienas šimtas) litų nominalios vertės vardines akcijas. Visos akcijos 

nuosavybės teise priklauso Šiaulių miesto savivaldybei. 

 

2.2. BENDROVĖS VALDYMAS 

 

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vienasmenis 

valdymo organas - bendrovės vadovas, kuris vadinamas generaliniu direktoriumi. Stebėtojų taryba 

nėra sudaroma. 

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas 

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, kuris turi teisę 

keisti ir papildyti bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti audito įmonę, metinių finansinių ataskaitų 

auditui atlikti, bei valdybos narius, tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, didinti bei mažinti 

įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei spręsti ir kitus bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus 

klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų 

kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos. 

 

Valdyba 

Valdyba yra kolegialus valdymo organas, sudaromas iš penkių narių. Valdybą ketverių metų 

laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Šiuo metu veikianti valdyba išrinkta 2013m. 

gegužės 24d. Valdybą sudaro: 

 valdybos pirmininkas - UAB „Šiaulių vandenys" generalinis direktorius Jonas Matkevičius. 

 valdybos nariai: 

o Šiaulių m. savivaldybės ekonomikos skyriaus vedėja Auksė Tutkutė; 

o UAB „Šiaulių vandenys" finansų direktorė Lina Lukošienė; 

o UAB „Šiaulių vandenys" projektų direktorius Aurimas Rutkauskas; 

o UAB „Šiaulių vandenys" komunikacijos departamento vadovė Irma Urbonaitė. 

Valdyba savo veiklą vykdo vadovaudamasi LR Akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais 

bendrovės valdybos darbo reglamentu, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir kitais teisės 

aktais.  

 

Bendrovės vadovas 

Bendrovės vadovas yra fizinis asmuo, vienasmenis bendrovės valdymo organas. UAB „Šiaulių 

vandenys” vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą, kuris vadinamas Generaliniu 

direktoriumi renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų bendrovės valdyba. Generalinis direktorius 

organizuoja kasdienę bendrovės veiklą, vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo 

bendrovės gamybinę-komercinę-finansinę veiklą, efektyviai naudoja bendrovės turtą ir kt. 

UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius yra Jonas Matkevičius, kuris bendrovei 

vadovauja nuo 2007 metų gruodžio mėnesio. 
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Bendrovės valdymo struktūra  

 
 

2.3. KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS IR DARBUOTOJŲ SAUGOS IR 

SVEIKATOS VADYBOS SISTEMOS 

 

Bendrovė nuo 2002m. yra įdiegusi kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas, atitinkančias 

tarptautinių LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 14001 standartų reikalavimus bei nuo 2008 m. 

sertifikuotą darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standarto LST 1977:2008 

(BS-OHSAS 18001:2007) reikalavimus. Pastaroji sistema integruota į jau funkcionuojančias 

kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas. Tinkamai funkcionuojanti darbuotojų saugos ir 

sveikatos vadybos sistema padeda išvengti nelaimingų atsitikimų ir incidentų, darbuotojų saugos ir 

sveikatos sutrikimų bei susirgimų profesinėmis ligomis. 

Iš viso Bendrovėje yra įdiegtos 29 procedūros, kurios reglamentuoja įvairius įmonėje vykdomus 

procesus bei jų sąveiką. Procedūrų reikalavimai taikomi visai veiklai, susijusiai su vandens 

išgavimu ir gerinimu, vandens tiekimu, nuotekų surinkimu, nuotekų valymu, geriamojo vandens ir 

nuotekų kokybės kontrole, vandentiekio ir nuotekų tinklų ir įrenginių projektavimu ir statyba.  

Vadybos sistemų priežiūrą bei nuolatinį tobulinimą užtikrina 24 apmokyti įmonės vidaus 

auditoriai, atliekantys vidaus auditus įmonės padaliniuose. 

2013-06-27/28 vyko kasmetinis priežiūros auditas. Peržiūrėtos visos (2 kokybės vadybos, 4 

aplinkosaugos, 1 darbuotojų saugos ir sveikatos ir 22 integruotos, t.y. bendros visų 3-jų sistemų) 

įmonėje paruoštos procedūros bei tų sistemų vadovai. UAB „Šiaulių vandenys“ pateikė įrodymus, 

kad Bendrovėje funkcionuoja minėtos vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008, 

LST EN ISO 14001:2005 ir BS OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008) standartų reikalavimus. 

Audito metu neatitikčių pareikšta nebuvo. Auditorių išvada: UAB „Šiaulių vandenys“ skiria 

pakankamą dėmesį vadybos sistemos palaikymui ir tobulinimui. 

Sertifikatai, galiojantys iki 2014m. rugpjūčio 23d., įpareigoja tęsti nuolatinio aplinkos apsaugos 

veiksmingumo ir teikiamų paslaugų gerinimo darbus Šiauliuose.  

Patvirtina Bendrovės valdybos  

2012-04-27 sprendimu Nr. 4-12 
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2.4. BENDROVĖS DARBUOTOJAI 

 

UAB ”Šiaulių vandenys” darbuotojų skaičius per 2013 metus mažėjo. 2013m. gruodžio 31d. 

bendrovėje dirbo 277 darbuotojai (palyginimui 2012m. gruodžio 31d. dirbo 285), iš jų: 

 Darbininkų 165 

 Specialistų 108 

 Vadovų 4. 

 
 

Dėl technologinių procesų modernizavimo, organizacinių pertvarkymų per 2013 m. sumažinta  

13 darbo vietų. 
 

 

Bendrovėje dirba didelę darbo patirtį turintys žmonės: 33 proc. visų darbuotojų Bendrovėje 

dirba 15 metų ir daugiau. Bendrovės darbuotojų vidutinis amžius – 48,5 metai.  

Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų atliekamo darbo 

pobūdį, Bendrovėje kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs mokymai. 2013 m. įvairiuose 

tobulinimosi seminaruose dalyvavo 22 darbuotojai, taip pat 205 darbuotojai buvo apmokyti ir 

atestuoti pagal profesinio mokymo, profesinio sveikatos ir darbų saugos mokymo programas. Iš 

viso 2013 m. kvalifikaciją kėlė 217 darbuotojų. 

 

3. BENDROVĖS VEIKLA 

 

UAB „Šiaulių vandenys“ vykdoma pagrindinė veikla yra: 

 vandens surinkimas, valymas ir tiekimas  

 nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas 

Bendrovė taip pat eksploatuoja ir prižiūri Šiaulių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų 

sistemą bei verčiasi ir kita LR įstatymais nedraudžiama veikla. 

 

3.1.GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS 

 

3.1.1. Vandens gavyba ir ruošimas 

Geriamąjį vandenį Šiaulių miestui ir daliai Šiaulių rajono gyventojų ir įmonių Bendrovė 2013m. 

tiekė iš trijų vandenviečių: Birutės, Bubių ir Lepšių. 2013m. rugpjūčio mėn. geriamojo vandens 

317 313 
303 

292 

275 276 
285 

277 

240

260

280

300

320

340

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Darbuotojų skaičiaus kitimas 

Pastaba. Pateikiamas gruodžio 31d. darbuotojų skaičius 

46% 

11% 

25% 
15% 

3% 

Darbuotojų pasiskirstymas pagal veiklos rūšis 

2013m. 

Vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo veikla

Pardavimo veikla

Pagalbinė veikla

Administravimas

Kita veikla

15% 

27% 
23% 

35% 

Darbuotojų pasiskirstymas vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo veikloje 2013 m. 

Vandens gavyba Vandens tiekimas

Nuotekų surinkimas Nuotekų valymas
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tiekimas iš Lepšių vandenvietės buvo laikinai sustabdytas dėl planuojamos vandenvietės 

rekonstrukcijos. Vandens tiekimas iš šios vandenvietės į miesto tinklus numatomas atnaujinti 

pastačius vandens gerinimo įrenginius. 

Ataskaitiniais metais Birutės, Bubių ir Lepšių vandenvietėse išgauta 4624,5 tūkst. m
3
 vandens, 

vidutiniškai per parą buvo išgaunama 12,7 tūkst. m
3
 vandens. Išgautas požeminis vanduo yra 

paruošiamas vandens kokybės gerinimo įrenginiuose Birutės, Bubių vandenvietėse, Rėkyvos 

vandens ruošykloje ir tiekiamas vartotojams (abonentams). 2013 m. vandens gerinimo įrenginiuose 

buvo išvalyta 4372,2 tūkst. m
3
 geriamojo vandens. 

Didžioji dalis - 60 proc. vandens išgaunama ir paruošiama Birutės vandenvietėje.  

 
 

3.1.2. Vandens pristatymas 

Ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė eksploatavo 581 km vandentiekio tinklų Šiaulių mieste, 

Ginkūnų ir Aukštelkės gyvenvietėse (Šiaulių raj.). 2013 m. vykdant vandentvarkos projektus pradėti 

eksploatuoti 20,6 km naujai patiestų tinklų Serbentų – Žemynos gatvių ir Noreikių – J.Žemaičio 

gatvių kvartaluose, Pelkių – Nendrių gatvių rajone, Žemuogių, Vyšnių, Serbentų, K.Kalinausko ir 

kitų gatvių atkarpose Šiauliuose. Eksploatuojamų tinklų kasmet daugėja dėl įvykdytų ir dar 

vykdomų projektų. Šiuo metu yra tebevykdomas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“ 

projektas, pagal kurį tinklai tiesiami į naujus individualių namų kvartalus bei atskiras gatves, 

kuriose iki šiol infrastruktūros nebuvo.  

 

Vandentiekio tinklų ilgis km. 554,8 560,4 581,0

III pakėlimo siurblinių skaičius vnt. 26 26 26

Vandens ėmimo kolonėlės vnt. 23 21 10

Iškvietimai dėl vandentiekio gedimų vnt. 4762 3761 3664

Vandentiekio gedimai vnt. 754 741 706

iš jų su žemės kasimo darbais vnt. 131 149 150

Vandentiekio tinklų 1 km avaringumas atv./km/mėn. 0,11 0,11 0,10

Pranešimai apie vandens nutekėjimą vnt. 584 685 611

Pakeista vamzdynų prieš vandens skaitiklį vnt. 109 81 4

Pakeista sklendžių vnt. 130 119 115

Renovuota vamzdynų m 2073 2194 1137

Paklota vandentiekio tinklų ūkio būdu m 250 3268 384

Rodiklis Mato vnt. 2011 2012 2013

 
 

Iš 2013m. užregistruotų 706 avarijų vandentiekio tinkluose 150 (21 proc.) buvo su žemės 

kasimo darbais. Apie 40 proc. visų avarijų su žemės kasimo darbais įvyksta žiemos mėnesiais, nes 

plieniniai vandentiekio vamzdžiai yra neatsparūs korozijai, pilkojo ketaus vamzdžiai - 

deformacijoms ir žemės grunto dėl įšalo judėjimui.  

 

Birutės 

vandenvietė 

60% 

Bubių vandenvietė 

32% 

Lepšių 

vandenvietė 

8% 

Išgaunamo vandens pasiskirstymas 2013m. 
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Per ataskaitinius metus avarijų skaičius vandentiekio tinkluose sumažėjo 5 proc. dėl jau kelerius 

metus savo jėgomis vykdomų vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbų. Per šiuos metus renovuota 

1 137 m vandentiekio tinklų (2012m. 2 194 m). Taip pat pakeista 115 sklendžių (2012m. -119), 38 

gaisriniai hidrantai (2012m. - 59). Vandens nutekėjimo paieškos grupė, kontroliuodama 

avaringiausias vandentiekio linijas patikrino 27 km vamzdynų (2012m. – 41 km) ir nustatė 12 

nutekėjimų (2012m. 19 vnt.), rado 4 nelegalius prisijungimus (2012m. 3 vnt.). 

 

3.1.3. Geriamojo vandens kokybė 

Vartotojams tiekiamo vandens kokybę reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 24:2003 

„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, kuri įsigaliojo 2003m. rugpjūčio mėnesį. Į šią 

higienos normą perkeltos pagrindinės ES Tarybos Direktyvos 98/83/EB „Dėl žmonėms vartoti 

skirto vandens kokybės“ nuostatos. Pagal šiuos reikalavimus bei įmonės patvirtintą „Geriamojo 

vandens programinės priežiūros planą“, kuris suderintas su Šiaulių apskrities Valstybine maisto ir 

veterinarijos tarnyba, yra vykdoma geriamojo vandens kokybės nuolatinė ir periodinė priežiūra, 

kurią atlieka atestuota Bendrovės laboratorija. 

Pagal šį planą nuolatinei programinei priežiūrai pasirinktos 103 geriamojo vandens mėginių 

ėmimo vietos (taškai): vandens mėginiai buvo imami iš Birutės, Lepšių, Bubių vandenviečių, 

Rėkyvos vandens ruošyklos ir 99 vandentiekio skirstomojo tinklo taškų (įskaitant įvadus į vartotojų 

pastatus) bei iš geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų ir 

13 taškų – periodinei programinei priežiūrai. Ataskaitiniais metais pagal priežiūros planą iš viso 

paimti 827 mėginiai ir nustatytos 9429 analitės (2012m. – 9900 analičių). 

Birutės vandenvietėje ir Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas vartotojams tiekiamas 

geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus, pagal visus 

indikatorinius ir toksinius rodiklius. Mikrobinės vandens taršos atvejų Šiaulių miesto, Ginkūnų, 

Rėkyvos, Aukštelkės gyvenviečių geriamajame vandenyje nerasta. 

Tiekiamas vanduo iš Lepšių ir Bubių vandenviečių labai nedaug viršijo Higienos normos 

reikalavimus (pagal geležies, amonio ir sulfatų kiekius, kurie yra indikatoriniai rodikliai, t.y. 

rodikliai, nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai).  

 
 

Metai 

 

Mėginių 

skaičius 

Cheminiai tyrimai Mikrobiologiniai tyrimai* Iš viso 

Analičių 

skaičius 

Iš jų neatitiko  

HN 24:2003 

Analičių 

skaičius 

Iš jų neatitiko  

HN 24:2003 

Analičių 

skaičius 

Iš jų neatitiko  

HN 24:2003 

sk.  sk.  sk.  

2009 1 219 9 984 173 1,73 2 350 - - 12 334 173 1,40 

2010 1130 9327 162 1,74 2224 - - 11551 162 1,40 

2011 1128 9361 157 1,68 2247 - - 11608 157 1,35 

2012 1107 9120 164 1,79 2131 - - 11251 164 1,46 

2013 1070 8666 120 1,38 2102 - - 10768 120 1,11 
 * - mikrobiologiniai rodikliai (koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės, žarniniai enterokokai ir kolonijas sudarančių vienetų skaičius) 
 * * - nuo 2013 m. rugpjūčio 27 d. vandens tiekimas sustabdytas iš Lepšių vandenvietės 

 

Įmonėje sudaryta geriamojo vandens kokybės gerinimo programa, kurią įgyvendinus geriamasis 

vanduo turėtų atitikti Higienos normos reikalavimus pagal visus rodiklius. 
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3.2.NUOTEKŲ TVARKYMAS 

 

3.2.1. Buitinių – gamybinių nuotekų surinkimas 

Ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė eksploatavo 580,9 km  ilgio nuotekų tinklų Šiaulių 

mieste, Ginkūnų ir Aukštelkės gyvenvietėse (Šiaulių raj.) bei 39 siurblines, kuriomis nuotekos 

nukreipiamos į miesto nuotekų valyklą. 2013 m. pradėti eksploatuoti 22 km naujai patiestų nuotekų 

tinklų Serbentų – Žemynos gatvių ir Noreikių – J.Žemaičio gatvių kvartaluose, Pelkių – Nendrių 

gatvių rajone, Žemuogių, Vyšnių, Serbentų, K.Kalinausko, Dubijos ir kitų gatvių atkarpose Šiaulių 

mieste. 

Didžiąją dalį tinklų sudaro savitakiai tinklai. 2013m. nuotekų tinkluose įvyko 1 482 avarijos, iš 

jų 5 su žemės kasimo darbais. Avarijų skaičius pastaraisiais metais mažėja – 2012m. nuotakyno 

tinklų gedimų buvo 1 519 vnt., 2011m. – 1 761 vnt. Pagrindinės priemonės, siekiant išvengti 

avarijų, yra nuolatinis nuotakyno tinklo valymas, plovimas, tyrimas TV diagnostikos įranga, 

renovacijos planavimas ir savalaikis jos vykdymas. Per 2013m. išplauta 22 240 m nuotekų tinklų su 

moderniu nuotekų vamzdynų valymo įrenginiu (2012m. – 30 330 m), renovuota (ūkio būdu) 35 m 

nuotekų tinklų. 

 

Nuotekų tinklų ilgis km 552,0 558,9 580,9

Nuotekų siurblinių skaičius vnt 31 34 39

Iškvietimai dėl nuotakyno gedimų vnt 2.318 2.043 1.958

Nuotakyno gedimai vnt 1.761 1.519 1.482

iš jų su žemės kasimo darbais vnt 16 6 5

Išvalyta ir išplauta nuotakyno tinklų m 32.615 30.330 22.240

Ištirta tinklų TV diagnostikos įranga m 1.531 637 35

Renovuota nuotekų tinklų m 1.531 637 35

Nuotekų tinklų 1 km avaringumas atv./km/mėn. 0,27 0,23 0,21

Rodiklis Mato vnt. 2011 2012 2013

 

Tinklai taip pat yra rekonstruojami įgyvendinant vandentvarkos projektus „Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone (Šiauliai, Ginkūnai)“ bei 

„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“. Per 2009-2013m. laikotarpį renovuota 8,5 km 

vamzdyno, taip pat Šiaulių mieste yra tiesiami nauji tinklai individualių namų kvartaluose, todėl 

avaringumo vertinimo rodiklis – avarijų skaičius nuotekų tinkluose, tenkantis 1 km tinklo per 

mėnesį – mažėja. 

 

 
 

Dėl vamzdžių įlūžimų, įtrūkimų, nelanksčių sandūrų vamzdynai užsikemša, vyksta gruntinio 

vandens ir nuotekų infiltracija ir eksfiltracija. Infiltracija - avarijų metu išbėgęs vanduo, lietaus, 

neapskaitytos paviršinės ir nesąžiningų vartotojų išleidžiamos nuotekos padidina nuotekų, 

perpumpuojamų į valymo įrenginius, kiekį, o tuo pačiu ir jų eksploatacines sąnaudas. 2013m. 

nuotekų infiltracija sudarė 56,4 proc., t.y. į nuotekų valyklą atitekėjo beveik 2,3 karto daugiau 

nuotekų nei buvo surinkta iš vartotojų ir abonentų. 
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3.2.2. Nuotekų valymas 

Beveik visos surenkamos nuotekų tinklais nuotekos (99,7 proc.) yra biologiškai ir chemiškai 

išvalomos rekonstruotoje nuotekų valykloje (Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių 

raj.), kurioje nuo 2011m. birželio mėnesio yra įdiegtas biogenų (azoto ir fosforo) šalinimas. Valykla 

pagal išvalymo rodiklius atitinka visus šiai dienai šalies ir ES keliamus reikalavimus nuotekų 

valymui. 

Per 2013 m. Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiuose  buvo išvalyta 8 433,9 tūkst. m
3
 nuotekų. 

 

 
 

Labai maža dalis (Aukštelkės gyv.) surenkamų nuotekų (apie 0,3 proc.) yra valomos Aukštelkės 

biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose, kuriuose per 2013m. buvo išvalyta 21,5 tūkst. m
3
 

nuotekų. 

 

3.2.3. Nuotekų užterštumo kontrolė 

2013m. Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginių nuotekų tyrimai buvo vykdomi pagal 

patvirtintą UAB „Šiaulių vandenys“ aplinkos monitoringo programą ir nuotekų valymo įrenginių 

technologinio proceso stebėsenos planą. Pagal monitoringo programą Bendrovės nuotekų 

laboratorija, turinti LR Aplinkos apsaugos agentūros leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į 

aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, nustato per 30 komponentų 

nuotekose, paviršiniame vandenyje ir dumble (skendinčios medžiagos, bendrasis fosforas, bendrasis 

azotas, biocheminis deguonies suvartojimas, chromas, varis, nikelis, cinkas, naftos produktai ir kt.). 

Per 2013m. nustatytos 10 362 Šiaulių miesto, Aukštelkės nuotekų valymo įrenginių nuotekų, 

dumblo ir Kulpės upės vandens analitės. Analičių skaičius žymiai didesnis nei ankstesniais metais 

(2012m. 8 379) dėl daugiau atliktų dumblo ir po dumblo apdorojimo grįžtamų nuotekų tyrimų. 

Tyrimų metu išleidžiamų nuotekų iš Šiaulių m. ir Aukštelkės nuotekų valyklų po biologinio valymo 

normatyvo viršijimų nenustatyta, nuotekų valymo įrenginių nuotekų išvalymo efektyvumas atitinka 

projektinius reikalavimus ir galiojančias nuotekų išvalymo normas.  
 

prieš valymą po valymo

BDS7 17 297 4,2 99%

Skendinčios medžiagos - 265 5,2 -

Bendras azotas 10 77,4 9,2 88%

Bendras fosforas 1,0 8,09 0,766 91%

Varis 0,5 0,043 0,006 -

Cinkas 0,4 0,1 0,05 -

Chromas (trivalentis) 0,4 0,132 0,014 -

Cromas (šešiavalentis) 0,1 0 0 -

Nikelis 0,2 0,03 0,03 -

Naftos produktai 1,0 0,64 0,06 -

Chloridai - 171 173 -

Sulfidai - 6,3 0,183 -

ChDS 125 581 35,4 94%

Teršalų pavadinimas
Nustatyti 

reikalavimai (mg/l)

Koncentracijos (mg/l) Išvalymo 

efektyvumas

 
Pastabos:  

1. Pateikti Šiaulių m. nuotekų valyklos rodikliai 

2. Išvalymo efektyvumas (BDS7, bendro azoto, bendro fosforo, ChDS) kontroliuojamas Bendrovei išduoto TIPK (Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės) leidimo Nr.Sr-94 sąlygomis. Kitų teršalų išvalymo efektyvumas nevertinamas. 

8.326,9 

8.857,6 

8.603,1 

8.433,9 

8000

8200

8400

8600

8800

9000

2010 2011 2012 2013

Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiuose išvalytas nuotekų kiekis, tūkst. m3 



UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2013 METŲ METINIS PRANEŠIMAS  

 
14 

3.2.4. Dumblo tvarkymas 

Valant nuotekas, susidaro nemažai nuosėdų - skystojo dumblo, kuriame yra ne tik daug 

naudingų augalams maisto medžiagų, bet ir ekologiniu požiūriu kenksmingų teršalų. Sprendžiant 

dumblo tvarkymo problemą Šiaulių miesto nuotekų valykloje buvo pastatyti ir 2012m. rugsėjo 

mėnesį pradėti eksploatuoti Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiai, kuriuose sukurti pajėgumai 

Šiaulių miesto nuotekų valykloje bei aplinkiniuose rajonuose esančiose valyklose (Joniškio, 

Baisogalos, Šeduvos, Kuršėnų, Linkuvos, Pakruojo, Radviliškio) susidarančiam dumblui tvarkyti. 

Iki 2012m. rugsėjo mėn. nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs dumblas buvo sausinamas 

centrifugomis ir išvežamas į Aukštrakių dumblo kaupimo-sandėliavimo aikšteles. Nuo 2012m. 

rugsėjo mėn. pradėjus eksploatuoti naujus dumblo apdorojimo įrenginius, dumblas yra pūdomas, po 

to sausinamas centrifugomis ir džiovinamas dumblo džiovinimo įrenginyje iki 90 proc. sausumo. 

Išdžiovintas dumblas kraunamas į maišus ir sandėliuojamas laikinoje stoginėje sandėliavimo 

aikštėje. Per 2013m. išdžiovinta ir išvežta į laikiną aikštelę 1522,2 t 10 proc. drėgnumo dumblo arba 

1370 t sausos medžiagos. 

Svarbiausioji nuotekų dumblo panaudojimo sritis - energijos išgavimas. Pastačius dumblo 

apdorojimo įrenginius yra perdirbamas nuotekų valymo procese susidarantis dumblas. Pūdant 

dumblą yra išgaunamos biodujos, o iš jų gaminama elektros ir šilumos energija. Apdorojant 

(pūdant) dumblą, per 2013m. išgauta 936,3 tūkst.m
3
 biodujų, pagaminta 6 809,7 tūkst. kWh 

šilumos, 2 703,8 tūkst. kWh elektros energijos. 

 

3.3.PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TVARKYMAS IR UŽTERŠTUMO 

KONTROLĖ 

 

3.3.1. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas 

Bendrovė eksploatuoja 256 km Šiaulių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų bei dvi lietaus 

nuotekų valyklas Kalinausko g. ir Industrinio parko teritorijoje. Lietaus nuotekų tinklų eksploatacija 

UAB „Šiaulių vandenys“ buvo perduota 2001m., vadovaujantis Šiaulių m. Tarybos 2000 m. 

gruodžio 28 d. sprendimu Nr.127. Lietaus nuotekų sistema nuosavybės teise priklauso Šiaulių 

miesto savivaldybei.  

Surinktos paviršinės nuotekos pašalinamos į atvirus vandens telkinius (Talkšos, Rėkyvos ežerus 

ir Prūdelį) per 65 išleistuvus. 

Ataskaitiniais 2013m., kaip ir kiekvienais metais, buvo intensyviai vykdoma hidrotechninių 

statinių, paviršinio vandens išleistuvų, lietaus nuotekų tinklo šulinių, liukų, surinkimo trapų 

priežiūra ir remonto darbai. Per 2013 m. išvalyta 6,6 km griovių, upelių, atvirų vandens telkinių 

(2012m. – 6,1 km), 78,1 km gatvių trapų ir šulinių (2012m. – 65,7 km), 9,6 km kolektorių trasų 

(2012m. – 11,2 km). 

 

Rodiklis Mato vnt. 2011 2012 2013

Lietaus nuotekų valymo įrenginiai (metinis debitas) m
3 152 070 152 070 152 070

Lietaus nuotekų  tinklų ilgis km 253 256 256

Magistralinių griovių ir atvirų kanalų ilgis km 53 53 53

Kolektorių šuliniai vnt. 7 006 7 132 7 132

Išleistuvai grioviuose vnt. 65 65 65

Kontroliuojami išleistuvai pagal naują monitoringo 

programą 
vnt. 10 10 10

Išvalyta gatvių, trapų, šulinių km 44,9 65,7 78,1

Išvalyta kolektorių trasų km 9,7 11,2 9,6

Pakeista liukų, trapų vnt. 138 198 78

Suremontuota šulinių vnt. 154 104 127

Išsiaiškinta nelegalių prisijungimų vnt. 8 8 1

Nustatyta ir pašalinta gedimų vnt. 638 646 571

iš jų gedimai su žemės kasimo darbais vnt. 22 26 37  
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3.3.2. Paviršinių (lietaus) nuotekų užterštumo kontrolė 

Paviršinių (lietaus) nuotekų kontrolė vykdoma pagal taršos šaltinių išleidžiamų į aplinką teršalų 

monitoringo planą. Iš lietaus nuotekų  mėginių nustatytos 2 087 analitės (2012m. – 1 279; 2011m. – 

1 327). 

2013m. pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą Nr.69 buvo 

kontroliuojama 10 lietaus nuotekų išleistuvų į paviršinius vandens telkinius ir 22 pramonės įmonių 

iš 34 išleistuvų ištekančios paviršinės (lietaus) nuotekos, patenkančios į miesto lietaus nuotekų 

tinklus. Siekiant įvertinti paviršinių nuotekų valymo įrenginių Kalinausko g. darbo efektyvumą, 

vieną kartą per ketvirtį buvo atliekami išleistuvo Nr.20 paviršinių nuotekų tyrimai. Pagal aplinkos 

monitoringo programą iš lietaus nuotekų buvo nustatoma Ph, skendinčios medžiagos, cheminis 

deguonies suvartojimas (ChDScr), BDS7, naftos produktai. Teršiančių medžiagų (skendinčių 

medžiagų, BDS7 ir naftos produktų) koncentracijos paviršinių nuotekų išleistuvuose atitiko TIPK 

leidime nustatytas vertes. 

2013 metais buvo vykdoma teršalų, patenkančių į Talkšos ežerą, su lietaus nuotekomis, 

kontrolė. Tam papildomai buvo imami paviršinių nuotekų mėginiai iš 9 išleistuvų ir nustatyta 720 

analičių. Gautos taršos rodiklių vertės neviršijo LR aplinkos ministerijos teisės aktuose nustatytų 

verčių. 

 

3.4.PARDAVIMAI, VARTOTOJAI IR ABONENTAI 

 

3.4.1. Vartotojai ir abonentai 

2013m. pabaigoje šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis Šiaulių 

mieste ir priemiestinėse gyvenvietėse (Ginkūnuose, Aukštelėje ir kt.) naudojosi apie 110 tūkst. 

gyventojų bei visos miesto įmonės ir organizacijos. 

Bendrovė jau yra pasiekusi LR vyriausybės 2008m. rugpjūčio mėn. 27d. nutarimu Nr.832 

patvirtintoje Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategijoje 

numatytus tikslus dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo vartotojams, 

t.y. sudaryti sąlygas prisijungti prie centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens  ir surenkamų 

nuotekų ne mažiau kaip 95 proc. gyventojų. 

Ataskaitiniais metais vykdant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“ 

sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens apie 440 

individualiųjų namų bei apie 550 individualiųjų namų prisijungti prie nuotekų tinklų ir naudotis 

centralizuotu nuotekų surinkimu. Iš viso planuojama, kad  užbaigus šį projektą prie centralizuotai 

teikiamų vandens tiekimo paslaugų prisijungs 920, o prie centralizuotai surenkamų nuotekų 

paslaugų (nuotekų  tinklų) - 1083 individualių namų (ūkių). 

2013m. pabaigoje Bendrovė buvo sudariusi tiesioginių atsiskaitymo sutarčių su 51 921 vartotoju 

(gyventoju) ir abonentu (įmone, įstaiga ir organizacija). 
 

2010 2011 2012 2013

Vartotojai 48.176 49.227 49.745 50.063

individualių namų savininkai 5.436 6.490 7.004 7.322

daugiabučių namų butai 42.740 42.737 42.741 42.741

Abonentai 1.411 1.427 1.433 1.448

biudžetinės organizacijos 168 170 167 165

smulkios įmonės 1.168 1.182 1.193 1.211

pramonės įmonės 75 75 73 72

Lietaus nuotekų abonentai 355 391 405 410

Iš viso vartotojų ir abonentų 49.942 51.045 51.583 51.921  
 

Lyginant su praėjusiais metais, abonentų ir vartotojų skaičius išaugo 338 vnt. Skaičius 

daugiausiai didėjo dėl prijungiamų naujų individualių namų. Su individualių namų savininkais  per 

ataskaitinius metus sudaryta 318 naujų sutarčių. Per 2013m. taip pat sudaryta 15 naujų sutarčių su 

abonentais  (smulkiomis įmonėmis) bei 5 paviršinių (lietaus) nuotekų abonentais. 
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Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojus ir abonentus aptarnauja Abonentų 

aptarnavimo ir pardavimų departamentas (AAPD). Nuo 2006m. lapkričio mėn. AAPD yra įdiegtas 

Klientų aptarnavimo standartas, kuriame išdėstyti pagrindiniai darbo su klientais reikalavimai. Nuo 

2009m. vasario mėn. įdiegtas Darbo organizavimo kokybės vadybos standartas. Nuolat ugdoma 

darbuotojų kompetencija, teigiamas požiūris į vartotoją, keliama darbuotojų kvalifikacija. Vartotojų 

patogumui ir siekiant mažinti nusiskundimų skaičių įdiegtas Abonentų aptarnavimo ir pardavimų 

departamento skambučių centras, kuris leidžia AAPD specialistams maksimaliai kokybiškai 

aptarnauti klientus ir suteikti prašomą informaciją telefonu. 

Abonentai ir vartotojai turi galimybę tapti elektroninių sąskaitų sistemos vartotoju. Bendrovės 

vartotojams ir abonentams sudaryta galimybė matyti sąskaitų archyvą, informaciją apie atliktus 

mokėjimus, deklaruoti šalto vandens skaitiklių rodmenis, pasikeisti kontaktinius duomenis, 

atsisakyti popierinės sąskaitos. Ataskaitinių metų pabaigoje šia paslauga naudojosi apie 14,5 proc. 

(7 258 vnt.) visų vartotojų ir 90,5 proc. (1 311 vnt.) abonentų. 

Bendrovė, besirūpindama savo klientais vartotojams ir abonentams siūlo vienuolika įprastų ir 

modernių atsiskaitymo už suteiktas paslaugas būdų. Vartotojai atsiskaitydami už geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiausiai renkasi loterijos „Perlas“ terminalus (24 proc. 

visų vartotojų). Taip pat populiarios (renkasi 24 proc. visų vartotojų) internetinės bankininkystės 

paslaugos bei modernūs atsiskaitymo būdai (E-pay ir M-pay paslaugos). 
 

 

 

3.4.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimai 

Ataskaitiniais metais Bendrovės teikiamų šalto geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų pardavimai beveik nesikeitė ir išliko maždaug 2012m. lygyje. 

 

 
 

2013m. geriamojo vandens pardavimai buvo šiek tiek – 7 tūkst. m
3
 (0,2 proc.) mažesni, nuotekų 

tvarkymo apimtys atitinkamai taip pat 4 tūkst. m
3
 (0,1 proc.) mažesnės nei 2012m. 

Bendrovės paslaugų vartotojai ir abonentai yra suskirstyti į tris grupes – gyventojai, ūkio-buities 

įmonės ir pramonės įmonės. Vertinant pardavimus šiuose atskiruose sektoriuose, gyventojų 
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realizacija sudaro apie 50 proc. viso realizuoto šalto vandens ir sutvarkytų nuotekų kiekio. Įvertinus 

ir šalto vandens, skirto karšto vandens ruošimui, pardavimų apimtis, gyventojų suvartojama 

paslaugų dalis išauga iki 73 proc. 

Per 2013 m. vienas Bendrovės aptarnaujamos teritorijos gyventojas vidutiniškai sunaudojo apie 

63 l/dieną geriamojo vandens (įvertinus daugiabučių namų gyventojams parduotą šaltą vandenį, 

skirtą karštam vandeniui ruošti).  
 

  
 
 

Lyginant tiek geriamojo vandens pardavimo, tiek nukanalizuotų nuotekų apimtis pagal 

sektorius, ataskaitinių metų sunaudoto vandens ir nukanalizuotų nuotekų kiekiai yra didesni tik 

gyventojų sektoriuje. Gyventojų sektoriaus realizacijos didėjimą (vandens realizacija 2,4 proc. (39,7 

tūkst. m
3
), nuotekų – 3,0 proc. (54,4 tūkst. m

3
) lėmė naujų vartotojų individualiuose namuose 

prisijungimai prie vandentiekio ir nuotekų tinklų vykdant vandentvarkos ūkio plėtros projektus.  

Ūkio buities sektoriaus įmonės per 2013m. vandens sunaudojo 42,6 tūkst. m
3
 (2,7 proc.) mažiau, 

nuotekų išleido 50,8 tūkst. m
3
 (3,2 proc.) mažiau nei praėjusiais metais, dėl 5 proc. (arba 41,0 tūkst. 

m
3
) sumažėjusio parduodamo šalto vandens, skirto karšto vandens ruošimui, kiekio bei kitų įmonių 

ir biudžetinių įstaigų suvartoto mažesnio vandens bei išleistų nuotekų kiekio. 

Pramonės įmonių sektoriuje vandens parduota 1,7 proc. (4,3 tūkst. m
3
) mažiau, nuotekų 

sutvarkyta 2,5 proc. (7,9 tūkst. m
3
) mažiau nei praėjusiais ataskaitiniais metais.  

 

3.4.3. Geriamojo šalto vandens apskaitos prietaisų keitimas 

Per 2013m. bendrovė metrologiškai patikrino ir pakeitė 3 727 vnt. įvadinius šalto vandens 

skaitiklius, įrengtus daugiabučiuose ir individualiuose gyvenamuosiuose namuose, pramonės 

įmonėse ir smulkiose įmonėse bei organizacijose. Taip pat renovuoti 856 apskaitos mazgai, įrengti 

68 nauji šalto vandens apskaitos prietaisai vartotojams. 

Iš viso daugiabučių namų butuose yra įrengti 44 410 šalto vandens apskaitos prietaisai. Per 

ataskaitinius metus pakeista 13 588 vnt. šalto vandens skaitiklių (2012m. – 9 368 vnt.).  
 

 
 

Nuo 2013m. rugsėjo mėnesio, vadovaujantis 2013m. rugpjūčio 29d. Valstybinės metrologijos 

tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-130 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių 

grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo”, pailgėjo šalto vandens skaitiklių, įrengtų 
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įmonių sektoriaus. 
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butuose ir individualiuose namuose, metrologinės patikros laiko intervalas: vietoje 4 metų nustatyti 

6 metai. 

 

4. VEIKLOS REZULTATAI, INVESTICIJOS, PLANAI IR PROGNOZĖS 
 

4.1. FINANSINIAI IR NEFINANSINIAI RODIKLIAI 
 

Pagrindiniai finansiniai rodikliai  

2011 2012 2013

Pardavimo pajamos, tūkst. Lt 21.611,4 22.043,3 22.162,6

Pelnas iki mokesčių, palūkanų mokėjimo, nusidėvėjimo ir 

amortizacijos (EBITDA), tūkst. Lt 5.328,6 5.193,5 3.499,5

Veiklos pelnas (nuostoliai), tūkst. Lt 165,7 -247,6 -2.081,5

Pelnas (nuostoliai)  prieš apmokestinimą, tūkst. Lt 412,6 3,7 -1.956,7

Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Lt 433,2 24,5 -1.935,8

Investicijos, tūkst. Lt 45.573,6 30.031,7 13.611,4

Turtas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Lt 299.789,5 320.779,4 320.373,0

Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Lt 150.866,3 151.616,2 149.680,4

EBITDA pelningumas, proc. 24,7% 23,6% 15,8%

Veiklos pelningumas, proc. 0,8% -1,1% -9,4%

Grynasis pelningumas, proc. 2,0% 0,1% -8,7%

Turto pelningumas (ROA), proc. 0,14% 0,01% -0,60%

Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc. 0,29% 0,02% -1,29%

Bendrasis likvidumas 0,50 0,78 0,58

Kritinio likvidumo koeficientas 0,44 0,65 0,46

Finansiniai rezultatai

Pelningumo rodikliai

Likvidumo rodikliai

 
 

Bendrovės finansiniai rodikliai pastaraisiais metais nėra geri. Pelningumo rodiklių reikšmes  

tiesiogiai įtakojo bendrovės veiklos rezultatas – 2013m. patirta 1 935,8 tūkst. Lt nuostolių. Tačiau 

ateinančiais metais veiklos rodikliai gerės, nes įsigaliojus naujoms geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms, nuo 2014m. prognozuojama pelninga veikla.  
 

Pagrindiniai veiklos rodikliai 

2011 2012 2013

Išgauto vandens kiekis 4.724,3 4.561,8 4.624,5

Išvalytų nuotekų kiekis 8.900,1 8.622,2 8.433,9

Vandens realizacija 3.528,2 3.513,7 3.506,5

Nuotekų realizacija 3.602,5 3.673,3 3.669,0

Vartotojai 49.227 49.745 50.063

Abonentai (įmonės) 1.427 1.433 1.448

Lietaus nuotekų abonentai 391 405 410

Vandentiekio tinklai 554,8 560,4 581,0

Nuotekų tinklai 552,0 558,8 580,9

Lietaus (paviršinių) nuotekų tinklai 253,0 256,0 256,0

Darbuotojų skaičius gruodžio 31d. 276 285 277

Veiklos rodikliai, tūkst. m
3

Vartotojų ir abonentų skaičius metų pabaigai, vnt.

Eksploatuojamų tinklų ilgis, km

Darbuotojai
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4.2.VANDENS PASLAUGŲ KAINOS 

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos vartotojams ir 

abonentams yra skaičiuojamos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos (toliau – Komisija) 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 (Žin., 2006, Nr. 143-

5455, 2011, Nr. 89-4303) ir Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 (Žin., 2011, Nr. 

101-4769, 2013, Nr. 50-2544), derinamos Komisijoje ir tvirtinamos savivaldybių, kurių teritorijose 

teikiamos paslaugos, tarybose.    

Bendrovės vadovybė jau 2013 m. pradžioje prognozavo, kad pagrindinė veikla dėl patiriamų  

dumblo apdorojimo įrenginių eksploatavimo sąnaudų bus nuostolinga, todėl ėmėsi veiksmų, kad 

būtų peržiūrėtos teikiamų paslaugų kainos. 

2013 m. liepos 2 d. buvo kreiptasi į Komisiją dėl naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų derinimo. Komisija 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. O3-

427 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų kainų derinimo“ suderino, o Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono savivaldybių 

tarybos 2013 m. spalio 31 d. nustatė naujas paslaugų kainas, kurios įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 

d. 

UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų 

dinamika pateikiama paveiksle. 

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos  
 

 
 

Išsamesnė informacija apie UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainas vartotojams ir 

abonentams pateikiama Bendrovės interneto tinklalapyje www.siauliuvandenys.lt. 

 

4.3.FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI 

 

4.3.1. Pajamos 

Per 2013m. UAB „Šiaulių vandenys“ iš viso uždirbo 24 286,7 tūkst. Lt pajamų, o tai 127,5 

tūkst. Lt arba 0,5 proc. mažiau nei 2012m. Didžiąją dalį pajamų sudarė pagrindinės veiklos 

(geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų) pajamos (91 proc.). 
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2013m. pagrindinės veiklos pajamos buvo 22 162,6 tūkst. Lt ir palyginus su 2012m., jos, 

prisijungus naujiems vartotojams prie centralizuotai teikiamų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų, išaugo 0,5 proc. (119,2 tūkst. Lt).  

Kitos veiklos pajamos sudarė 2 070,6 tūkst. Lt, finansinės – investicinės veiklos pajamų 

uždirbta 53,5 tūkst. Lt.  

 

4.3.2. Sąnaudos 

Bendrovės sąnaudos, palyginus su 2012m., išaugo 7,5 proc. (1 832,9 tūkst. Lt) ir sudarė 26 

243,4 tūkst. Lt. Sąnaudų augimą nulėmė pagrindinės veiklos sąnaudų padidėjimas 1 953,1 tūkst. Lt 

dėl padidėjusių sąnaudų 2013m. eksploatuojant dumblo apdorojimo įrenginius. 

Didžiausią dalį visų sąnaudų sudaro pagrindinės veiklos sąnaudos. 

 
 

Kitos veiklos sąnaudų patirta 1 590,9 tūkst. Lt, t.y. 77,3 tūkst. Lt mažiau nei 2012m. Finansinės 

– investicinės veiklos sąnaudų patirta 408,4 tūkst. Lt, lyginant su 2012m. 42,9 tūkst. Lt mažiau dėl 

priskaitytų mažesnių palūkanų sąnaudų, sumažėjus bazinei palūkanų normai už paskolas, paimtas 

vandetvarkos projektų vykdymui.  

 

4.3.3. Veiklos rezultatai 

2013m. bendras veiklos rezultatas – 1 935,8 tūkst. Lt nuostolių, kurie susidarė dėl padidėjusių 

dumblo tvarkymo sąnaudų, kurios nebuvo įvertintos 2012-2013m. galiojusiose vandens paslaugų 

kainose. Iš kitos veiklos gautas 479,7 tūkst. Lt pelnas, iš finansinės – investicinės veikos patirti 

nuostoliai. 
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4.4. INVESTICIJOS 

 

Siekdama užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę bei jų prieinamumą kuo didesniam 

gyventojų skaičiui, Bendrovė praėjusiais metais sėkmingai tęsė vandentvarkos projektų 

įgyvendinimą bei investavo lėšas į vandentiekio ir nuotekų tinklų bei ilgalaikio turto atnaujinimą. 

2013m. Bendrovės investicijos sudarė 13,6 mln. Lt, iš jų 84 proc. (11,4 mln. Lt) sudarė ES 

fondų, valstybės bei savivaldybių biudžetų dotacijos pagal pasirašytas vykdomų projektų 

finansavimo ir administravimo sutartis. Praėjusiais metais Bendrovė savo jėgomis atliko statybos ir 

rekonstrukcijos darbų už 1,3 mln. Lt, įsigijo naujo ilgalaikio turto už 0,9 mln. Lt. Per ataskaitinį 

laikotarpį 83,5 proc. visų lėšų investuota į naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą bei esamų 

tinklų rekonstravimą.  

2013m. Bendrovė tęsė vandentvarkos projektų įgyvendinimo darbus, kurie numatyti įvykdyti 

pagal UAB „Šiaulių vandenys“ su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 

pasirašytas vandentvarkos projektų finansavimo pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ finansavimo ir administravimo sutartis.  

Pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis ir jų pakeitimus bendra vandentvarkos 

projektų vertė 2013-12-31 duomenimis buvo 170,3 mln. Lt. Jie finansuojami ES Sanglaudos fondo, 

LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. ir raj. savivaldybių bei UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis.  

 
Nuo projektų įgyvendinimo pradžios iki 2013m. pabaigos buvo įvykdyta apie 95 proc. visų 

numatytų darbų. Žemiau pateikiamas įgyvendinamų vandentvarkos projektų vykdymas per 2007 – 

2013 m. laikotarpį.  
 

 
 

Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“ 

2013m. buvo tęsiamas 2011m. pradėto vandentvarkos projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų 

plėtra Šiauliuose“ įgyvendinimas. Per 2013m. nutiesta 22,7 km vandentiekio tinklų ir 20,7 km 

nuotekų (įskaitant slėginius) tinklų Šiaulių mieste įvairių gatvių atkarpose. Pradėjus eksploatuoti 
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dalį nutiestų tinklų, sudaryta galimybė apie 440 namų ūkių prisijungti prie centralizuoto vandens 

tiekimo tinklo ir vartoti kokybišką geriamąjį vandenį bei apie 550 namų ūkių sudaryta galimybė 

naudotis centralizuotomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. 

 

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ 

2012m. baigtas įgyvendinti vienas svarbiausių vandentvarkos projektų Šiaulių mieste, kuriuo 

sudarytos galimybės gauti kokybiškas vandentvarkos paslaugas Šiaulių miesto Medelyno, 

Kalniuko, Pabalių rajonuose, Tilžės, Verdulių, Kanapių ir Girulių gatvių kvartale gyvenantiems 

gyventojams, taip pat pastatyta 21 nauja nuotekų siurblinė, rekonstruotos 3 esamos nuotekų 

siurblinės.  

Įgyvendinant „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ bei  

„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“ projektus buvo sutaupytos lėšos, todėl UAB 

„Šiaulių vandenys“ pateikė prašymą Aplinkos projektų valdymo agentūrai šias lėšas panaudoti 

naujų veiklų įgyvendinimui, t.y. rekonstruoti 341 m nuotekų tinklų atkarpą Aušros al. – M. 

Valančiaus g. bei 326 m atkarpą M. Valančiaus g. – J. Basanavičiaus g. Iki 2013m. gruodžio 31d. 

rangovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ atliko visus pirmame etape numatytus vamzdyno 

pakeitimo darbus (iš viso 621 m atkarpoje). Kitame etape numatoma rekonstruoti nuotekų šulinius, 

pakeisti likusią vamzdyno dalį ir visus rangos sutartyje numatytus darbus atlikti iki 2014m. 

balandžio mėn.  

 

Projektas „Lepšių vandenvietės rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba“ 

UAB „Šiaulių vandenys“ planuoja įgyvendinti naują vandentvarkos projektą Šiaulių mieste – 

Lepšių vandenvietės rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba, kurio vertė – 6,9 mln. Lt 

(be PVM). Projekto tikslas - pagerinti vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę.  

Atlikus Lepšių vandenvietės rekonstrukciją ir pastačius vandens gerinimo įrenginius, būtų 

užtikrinti iš vandenvietės tiekiamo geriamojo vandens kokybės reikalavimai, kas sudarytų galimybę 

iš šios vandenvietės į centralizuotus tinklus tiekiamo geriamojo vandens kiekį padidinti iki 30–40 

proc. viso bendro geriamojo vandens poreikio. Tokiu būdu po projekto įgyvendinimo higienos 

normas atitinkantis vanduo pasiektų apie 30–40 proc. daugiau Šiaulių miesto ir priemiestinių 

gyvenviečių gyventojų.  

Siekiant gauti šio projekto finansavimą buvo parengta ir 2013m. rugsėjo 9d. LR aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška, kurią Aplinkos projektų 

valdymo agentūra pripažino tinkama ir perdavė LR aplinkos ministerijai sprendimui dėl 

finansavimo projektui skyrimo priimti, tačiau iki 2013m. gruodžio 31d. sprendimas dėl finansavimo 

dar nebuvo priimtas. 

 

Projekto „Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ tęstinumas 

Atsižvelgiant į tai, kad 2009-2012 m. įgyvendintame projekte „Šiaulių dumblo apdorojimo 

įrenginių statyba“ nebuvo numatytas galutinis džiovinto dumblo panaudojimas, UAB „Šiaulių 

vandenys“ toliau nuosekliai ieško ekonomiškai ir technologiškai efektyviausių galutinio dumblo 

sutvarkymo būdų. 2012m. parengta galimybių studija, kurioje išnagrinėjus kelias alternatyvas 

nustatyta, kad, vertinant teisiniu, aplinkosauginiu ir ekonominiu aspektais, labiausiai priimtinas 

galutinio apdoroto dumblo sutvarkymo metodas yra monodeginimas vietoje, išnaudojant džiovinto 

dumblo energetinį potencialą nuotekų valyklos komplekso energetiniams poreikiams patenkinti. 

2013 m. buvo tęsiami pasirinktai alternatyvai realizuoti reikalingų dokumentų parengimo darbai.  

 

4.5.VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 2014M. 

 

2014m. UAB „Šiaulių vandenys“ ūkinės - finansinės veiklos rodikliai suplanuoti įvertinant nuo 

2014 metų pradžios įsigaliojančias naujas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija 

suderintas ir 2013m. spalio 31d. Šiaulių miesto savivaldybės sprendimu Nr. T-241 ir Šiaulių rajono 

savivaldybės sprendimu Nr. T-230 patvirtintas naujas geriamojo vandens tiekimo, nuotekų 
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tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainas bei prognozuojamas vandens pardavimo, nuotekų 

sutvarkymo apimtis ir būsimas sąnaudas. 2014m. numatomas pagrindinės veiklos rezultatas - 1,6 

mln. Lt pelno. Siekiant optimizuoti veiklą ir racionaliai naudoti išteklius rengiant Bendrovės 

biudžetą kartu buvo paruoštas išlaidų mažinimo planas, kuriame numatyta įvairių priemonių 

pagalba sutaupyti 120,5 tūkst. Lt. Iš kitos veiklos planuojama uždirbti 0,3 mln. Lt pelno, o įvertinus 

planuojamas palūkanų sąnaudas už paimtas paskolas vandentvarkos projektų įgyvendinimui, 

prognozuojamas 2014m. finansinės – investicinės veiklos rezultatas yra 0,3 mln. Lt nuostolių. 

Bendras planuojamas 2014m. Bendrovės ūkinės – finansinės veiklos rezultatas - 1,5 mln. Lt pelno.  

2014m. Bendrovė numato skirti 3,8 mln. Lt investicijoms, kurių didžioji dalis lėšų bus skiriama 

turimo ilgalaikio turto atstatymui (vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijai ir remontui, 

technologinių procesų valdymo sistemų modernizavimui ir pan.). Taip pat per ateinančius metus 

tikimasi sėkmingai ne tik užbaigti jau vykdomus investicinius projektus, bet ir pradėti įgyvendinti 

naują dalinai finansuojamą Europos Sanglaudos fondo lėšomis vandentvarkos projektą Šiaulių 

mieste – „Lepšių vandenvietės rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba“. Įgyvendinus 

šį 6,9 mln. Lt (be PVM) vertės projektą, kurio metu būtų atlikta Lepšių vandenvietės rekonstrukcija 

ir joje pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, bus užtikrinti visi tiekiamo geriamojo vandens kokybės 

reikalavimai.  

Siekiant išspręsti dumblo apdorojimo įrenginiuose apdoroto (džiovinto) dumblo galutinio 

sutvarkymo problemą, 2014m. planuojama tęsti pasirengimo darbus pasirinktai dumblo galutinio 

sutvarkymo alternatyvai, t.y. dumblo deginimui vietoje, realizuoti. Tuo tikslu per 2014 metus 

numatoma parengti investicijų projektą bei projektinius pasiūlymus ir technines specifikacijas. Šių 

dokumentų parengimas sudarys prielaidas laiku ir tinkamai pasiruošti projekto įgyvendinimui, 

siekiant pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansavimo lėšomis 2014 – 2020 metų 

periode.   

 

4.6. FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS 

 

UAB „Šiaulių vandenys“ veikia vietinės rinkos sąlygomis ir susiduria su kredito, palūkanų 

normos, likvidumo rizika, pinigų srautų rizika. 

Kredito rizika. Kredito rizika arba rizika, jog Bendrovės partneriai neįvykdys įsipareigojimų yra 

kontroliuojama taikant kontrolės procedūras. Nuolat atnaujinamas ir vykdomas Bendrovės skolų 

išieškojimo reglamentas. 

Palūkanų normos rizika. Bendrovės finansinės skolos pagrindinė dalis sudaro skola su kintama 

palūkanų norma, kuri susijusi su EURIBOR ir sukuria palūkanų normos riziką. 

Likvidumo rizika. Bendrovė laikosi politikos nuolat turėti pakankamą grynųjų pinigų ir pinigų 

ekvivalentų kiekį arba išorinį finansavimą. 

Pinigų srautų rizika. Bendrovė susiduria su pinigų srautų rizika. Nuolat planuojami ir 

analizuojami Bendrovės pinigų srautai.  

 

 

5.  RYŠIAI SU VISUOMENE IR VEIKLOS VIEŠINIMAS 

 

5.1. VARTOTOJŲ IR ABONENTŲ INFORMAVIMAS 

 

Bendrovė nuolat rengia ir publikuoja vartotojams ir abonentams aktualius paranešimus apie savo 

veiklą. 2013 m. iš viso buvo parengta 18 straipsnių, kurie buvo publikuoti laikraščiuose: „Šiaulių 

kraštas“ (11 str.), „Šiaulių naujienos“ (12 str.), „Šiauliai plius“ (5 str.); žurnaluose: „Vandentvarka“ 

(3 str.), „Mokslas ir technika“ (1 str.) - iš viso 32 publikacijos.  

Per ataskaitinį laikotarpį parengti pranešimai apie geriamojo vandens kokybę, įgyvendintus ir 

planuojamus vykdyti naujus projektus, pradėtą nuotekų tinklų rekonstrukcijos projektą, dumblo 

apdorojimo įrenginius, naujas vandens paslaugų kainas, atliktos vartotojų apklausos rezultatus, 

bendrovės veiklos pasiekimus ir gautus įvertinimus konkursuose. 
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Tai pat vartotojams ir abonentams visa aktuali informacija pateikiama ir nuolat atnaujinama 

Bendrovės interneto svetainėje www.siauliuvandenys.lt . 

 

5.2.VARTOTOJŲ NUSISKUNDIMŲ ANALIZĖ 

 

Per 2013 m. užregistruoti 182 nusiskundimai (visi vartotojų nepasitenkinimai, išreikšti žodžiu ar 

raštu dėl vandens kokybės, aptarnavimo ir darbo kultūros, techninių problemų, atsiskaitymo ir 

finansinių problemų, pasiūlymai darbo kokybei gerinti laikomi skundu). Daugiausia nusiskundimų 

užregistruota dėl mokesčių, atsiskaitymų (38 nusiskundimai, t.y. 21% visų nusiskundimų) ir 

vandens kokybės (37 nusiskundimai, t.y. 20% visų nusiskundimų) 

 

Nusiskundimų priežastys per 2013 m. 

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

Vandens kokybė 5 8 15 9 37 20%

Vandens nebuvimas 1 - 1 2 4 2%

Mažas vandens spaudimas 1 1 - - 2 1%

Mokesčiai, atsiskaitymai 13 11 11 3 38 21%

Lietaus nuotekos 1 2 7 6 16 9%

Kanalizacija 7 4 10 2 23 13%

Šalto vandens skaitikliai 3 3 4 4 14 8%

Perduota kitoms organizacijoms 1 2 2 3 8 4%

Kitos priežastys 5 8 13 14 40 22%

Viso: 37 39 63 43 182 100%

Kreipimųsi priežastys Struktūra
Pasiskirstymas ketvirčiais

Iš viso:

 
 

5.3.ABONENTŲ (VARTOTOJŲ) APKLAUSA 

 

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639 „Dėl viešojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ 8.4 punktu, kartą 

per metus organizuojama abonentų (vartotojų) apklausa, kurios tikslas - išsiaiškinti abonentų 

(vartotojų) nuomonę ir pageidavimus apie teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę.  

Apklausai anketa buvo parengta iš 14 Bendrovei aktualių klausimų, kurie apima teikiamų 

paslaugų bei aptarnavimo kokybę. Abonentų (vartotojų) anketinė apklausa buvo vykdoma internetu 

ir tiesiogiai bendraujant su tyrimo dalyviais. Tyrimas truko 2013 m. vasario 18 d. - kovo 15 d.  

Apklausos rezultatai. Apklausoje dalyvavo 2050 respondentų (iš jų 78 proc. gyvenantys 

daugiabučių namų butuose ir 22 proc. respondentų, gyvenančių individualiuose namuose) - t.y. 4 

proc. visų Bendrovės klientų. Dauguma apklausoje dalyvavusių vartotojų (71 proc.) yra patenkinti 

vandentiekiu tiekiamo šalto geriamojo vandens kokybę. 84 proc. respondentų pažymėjo, kad yra 

patenkinti vandens tiekimu į namus, 11 proc. apklaustųjų nurodė, kad nėra patenkinti. Remiantis 

gautais apklausos duomenimis, 90 proc. respondentų yra patenkinti jų butuose/namuose įrengtų 

šalto vandens apskaitos prietaisų būkle, 6 proc. - nepatenkinti. 

Bendrovė siekė sužinoti, ar daug vartotojų patiria vandens tiekimo problemų ir, ar vartotojai yra 

patenkinti, kaip išsprendžiama problema. 66 proc. respondentų atsakė, jog jiems neteko patirti šalto 

vandens tiekimo sutrikimų, tuo tarpu 30 proc. apklaustųjų teigė, jog yra susidūrę su šia problema. Ši 

dalis tiriamųjų vertino gedimus pašalinusių specialistų darbo operatyvumą ir kokybę. Pusė 

apklaustųjų (50 proc.) nurodė, kad gedimai buvo pašalinti greičiau nei per 10 valandų nuo 

kreipimosi, 23 proc. – per 1-2 dienas nuo kreipimosi, o 10 proc. respondentų teigė, jog gedimai 

buvo pašalinti iš karto. 53 proc. tyrimo dalyvių specialistų darbo kokybę (kompetentingumą, 

malonų bendravimą, pagarbą, atsakingumą, pareigingumą) įvertino gerai, 28 proc. – vidutiniškai.  

38 proc. respondentų pažymėjo, kad į Bendrovės darbuotojus teko kreiptis ir kitais aktualiais 

klausimais. Ši dalis apklaustųjų įvertino juos aptarnavusių darbuotojų darbo kokybę (aptarnavimo 

greitį, darbuotojų gebėjimą spręsti iškilusias problemas, bendravimo kultūrą, profesionalumą ir 
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įgūdžius, pažadų ir terminų laikymąsi). Didžioji dalis apklaustųjų (49 proc.) darbuotojų darbo 

kokybę įvertino gerai, 21 proc. – labai gerai.  

Šiuo tyrimu taip pat buvo siekiama sužinoti, ar Bendrovė pakankamai informuoja vartotojus 

apie įmonės veiklą, ar vartotojai randa jiems aktualios informacijos. Didžioji dauguma respondentų 

(78 proc.) nurodė pakankamai randantys aktualios informacijos, 11 proc. apklausos dalyvių 

pažymėjo, kad jiems trūksta informacijos.  

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


