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VEIKLOS APŽVALGA
2014 metais Bendrovė pradėjo naują vandens kokybės gerinimo
etapą. Tokia galimybė atsirado pavykus gauti lėšų iš naujojo 20142020 m. Europos Sąjungos finansavimo laikotarpio. 6,85 mln. litų (be
PVM) kainuojantis projektas „Lepšių vandenvietės rekonstrukcija ir
vandens gerinimo įrenginių statyba“ jau pradėtas įgyvendinti. Šiais
metais buvo rengiamas techninis darbo projektas, o statybos darbai
planuojami nuo 2015 m. kovo mėnesio.
Nuo 1948 m. eksploatuojamą Lepšių vandenvietę, kuri laikoma
centralizuoto vandens tiekimo Šiauliuose pradininke, rekonstruoti
buvo būtina. Šioje vandenvietėje nėra vandens gerinimo įrenginių, o be
jų tiekiamo vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimų pagal 2
parametrus: nustatytas šiek tiek padidėjęs bendrosios geležies ir amonio kiekis. Šie indikatoriniai
rodikliai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, tačiau bendrovė siekė rekonstruoti
Lepšių vandenvietę ir taip užtikrinti geriamojo vandens kokybės reikalavimus pagal visus rodiklius.
Minėtoms medžiagoms šalinti Lepšių vandenvietėje bus pastatyti vandens gerinimo įrenginiai –
slėginiai filtrai su kvarciniu smėliu ir aktyvuota anglimi. Tokie filtrai veikia 2000 m. rekonstruotoje
Birutės vandenvietėje. Projektą planuojama užbaigti 2015 m. spalio mėnesį.
Po rekonstrukcijos iš Lepšių vandenvietės į centralizuotus tinklus bus galima padidinti iki 40
proc. tiekiamo vandens. Šiandien miestas per parą sunaudoja tik apie 13 tūkst. kub. m. vandens, o
tokiam kiekiui parūpinti pajėgios dvi vandenvietės. Bendrovės užsakymu rengiama konsultacija
vandenviečių darbo optimizavimo klausimais, kuri padės atsakyti į klausimą, ar naudinga
eksploatuoti trečią labiausiai nuo miesto nutolusią Bubių vandenvietę.
Dėl išplėtotos vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros mieste, bendrovės klientų skaičius
kasmet auga po kelis šimtus ir dabar jų turime 52334. Dėl naujai prisijungusių vartotojų, šiais
metais 1 proc. padidėjo geriamojo vandens realizacija, bei 1,1 proc. daugiau surinkta nuotekų.
Tenka apgailestauti, kad dar 2011 m. pradėtas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra
Šiauliuose“ šiais metais užsitęsė dėl rangovo bankroto. Tačiau Bendrovei pavyko operatyviai
paskelbti naują konkursą ir parinkti naują statybos rangovą. Palikti darbai buvo tęsiami, o kad
gyventojai kuo greičiau galėtų naudoti kokybišką vandenį ir tvarkyti nuotekas taip, kad jos atitiktų
visus aplinkosaugos reikalavimus, projekto darbai Statybos užbaigimo komisijai priduodami
dalimis. Nepaisant susiklosčiusių aplinkybių, Bendrovė tikisi, kad projektas bus užbaigtas laiku,
2015 m. liepą.
Įgyvendinus minėtą projektą, Šiauliuose centralizuotai teikiamos vandens paslaugos bus
pasiekiamos net 98–99 proc. gyventojų. Bendrovė ir toliau galėtų vykdyti tinklų plėtrą mieste
(Verduliuose, Šventupyje, Bačiūnuose, Vinkšnėnų – Ukmergės g. ir kt.), pasinaudodama 2014-2020
m. Europos Sąjungos struktūrine parama. Kol kas LR aplinkos ministerija nėra parengusi šio
periodo projektų finansavimo sąlygų, tačiau aiškėja, kad miestuose, kuriuose tinklai yra išplėtoti,
plėtros projektai būtų finansuojami tik iki 50 proc., kai šio projekto vertė siekia 40 mln. litų (be
PVM).
Bendrovė svarsto, kur ekonomiškai ir socialiai reikalinga plėtoti vandentiekio ir nuotekų tinklų
infrastruktūrą. Naujai besikuriantys kvartalai kol kas mažai apgyvendinti, o tai svarbu norint
užtikrinti projekto efektyvumą. Akivaizdu ir tai, kad įmonė turės investuoti žymiai daugiau, todėl,
atsižvelgdami į šias aplinkybes, atsakingai planuosime, skaičiuosime investicijų įtaką vandens
paslaugų kainai ir siūlysime Šiaulių miesto savivaldybės tarybai įgyvendinti ekonomiškai
naudingiausius projektus.
Bendrovė plėtotų tinklus ir aplinkinėse Šiaulių rajono gyvenvietėse (Aukštelkėje, Bubiuose,
Gegužiuose, Ginkūnuose), nes tokie projektai mažose gyvenvietėse bus finansuojami iki 80 proc.
Tačiau plėtra šiose priemiestinėse gyvenvietėse būtų įmanoma tik tuo atveju, jei Šiaulių rajono
savivaldybė, kuri yra atsakinga už viešai teikiamų vandens paslaugų prieinamumo plėtrą Šiaulių
rajone, prie šių projektų galėtų prisidėti 20 proc. reikalingų lėšų.
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Prie Bendrovės eksploatuojamos centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos
yra prijungtos kelios Šiaulių rajono gyvenvietės – Ginkūnai, Aukštelkė, o šiais metais prijungta ir
Vijolių gyvenvietė. Bendrovė sutartimi įsipareigojo vykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
organizavimo funkcijas, perimant patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti vandentiekio ir
nuotekų tinklus.
Bendrovė didelį dėmesį skiria ir susidėvėjusių tinklų renovacijai. Dėl nepakankamo hidraulinio
pralaidumo bei dėl susidėvėjimo šiais metais buvo rekonstruotos 684 m nuotekų vamzdyno
atkarpos Aušros al. ir M. Valančiaus bei M. Valančiaus ir J. Basanavičiaus gatvėse. Darbai iš dalies
finansuoti Europos Sąjungos lėšomis, nes Bendrovei pavyko sutaupyti apie 773,7 tūkst. litų (be
PVM) nuo dviejų įgyvendinamų projektų.
Bendrovė yra įvertinusi eksploatuojamų vamzdynų būklę ir nustačiusi, kad dėl susidėvėjimo ir
dažnų avarijų būtina renovuoti 32 km vandentiekio bei 35 km nuotekų vamzdyno. Šiais metais
užregistruotas 2191 gedimas tinkluose, o dėl susidėvėjusių vandentiekio tinklų patirta 18,5 proc.
vandens netekčių. Šiems darbams įgyvendinti reikėtų apie 42 mln. litų (be PVM). Realu, kad
tokiems projektams iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo bus skiriama tik 50 proc. reikalingų
lėšų. Bendrovei svarbu atnaujinti turimą turtą, todėl šioms investicijoms jau esame pasiruošę.
Renovaciją pradėtume nuo labiausiai susidėvėjusių tinklų.
Bendrovei vilčių teikia ir tai, kad ateinančio laikotarpio Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos prioritetuose numatoma finansavimą skirti ir nuotekų dumblo apdorojimo
priemonėms. Bendrovė tikisi gauti paramą statyti apdoroto (džiovinto) nuotekų dumblo deginimo
įrenginius nuotekų valykloje. Proceso metu gauta šilumos ir elektros energija būtų panaudojama
nuotekų valyklos ir dumblo apdorojimo įrenginių darbui. Svarbu pažymėti, kad šiais metais įmonė
pirko vidutiniškai apie 34 tūkst. kub. m per mėnesį gamtinių dujų, kurios reikalingos dumblui
džiovinti. Dėl perkamų dujų žymiai išauga dumblo apdorojimo įrenginių eksploatacinės sąnaudos.
Pastačius deginimo įrenginius, įmonė išspręstų ne tik apdoroto (džiovinto) dumblo utilizavimo
problemą, bet ir būtų nepriklausoma nuo dujų ir iš dalies elektros energijos kainų augimo. Taip pat
būtų išvengta transporto teršalų emisijų, transportavimo išlaidų. Bendrovė jau yra pasiruošusi
pradėti įgyvendinti šį ekonomiškai ir technologiškai efektyvų projektą.
Dėl planuojamų investicijų, turto atnaujinimo darbų, numatytų 2013-2017 m. Bendrovės veiklos
ir plėtros plane, dėl dumblo apdorojimo įrenginių eksploatacijos sąnaudų bei energetinių išteklių
brangimo 2013 m. buvo būtina peržiūrėti galiojančias vandens paslaugų kainas. Patvirtintas 26
proc. didesnis tarifas įsigaliojo nuo sausio 1 d. Laiku peržiūrėta vandens paslaugų kaina, energetinių
išteklių taupymas (dujos, elektra) bei realizacijos didėjimas lėmė Bendrovės pagrindinės veiklos
pelno augimą iki 2,7 mln. litų. Dar 2,7 mln. litų pelnas gautas iš Bendrovės finansinės – investicinės
veiklos bankui išmokėjus 2,95 mln. Lt sutarties įvykdymo garantiją bankrutavus rangovui,
vykdžiusiam projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“. Dalis gautų lėšų buvo
panaudota rangovo darbams užbaigti bei defektams šalinti. Bendras 2014 m. Bendrovės veiklos
rezultatas – 5,4 mln. Lt pelnas.
Bendrovės veiklos pasiekimai įvertinti dvejuose konkursuose. LR aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra įteikė Bendrovei padėką už efektyvų bendradarbiavimą 2013
m. įgyvendinant projektus vandentvarkos sektoriuje bei buvome pripažinti geriausia projektų
vykdytoja vandenų projektų sektoriuje 2013 m. Ketvirtą kartą Lietuvos pramonininkų
konfederacijos organizuojamame konkurse Bendrovė buvo pripažinta sėkmingai vystanti veiklą ir
apdovanota „Sėkmingai dirbanti įmonė 2014“ prizu didelių įmonių grupėje.
Bendrovė, rūpindamasi šiauliečių gerove ir aplinkosauga, jau yra įgyvendinusi ne vieną
reikšmingą projektą. Būdami šiuolaikiški, technologiškai pažangūs bei sukaupę didžiulę darbo
patirtį, esame pajėgūs ir toliau spręsti vandentvarkos ūkio vystymosi problemas, teikti aukščiausios
kokybės paslaugas ir prisidėti prie žmonių gerovės kūrimo.
Jonas Matkevičius
Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius
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1.

SVARBIAUSI 2014 METŲ ĮVYKIAI

Vasario 14 d. UAB „Šiaulių vandenys“ įteikta Aplinkos projektų valdymo agentūros padėka už
efektyvų bendradarbiavimą 2013 m. įgyvendinant projektus vandentvarkos sektoriuje taip pat
Bendrovė buvo pripažinta 2013 m. geriausia projektų vykdytoja vandenų projektų sektoriuje.
Aplinkos projektų valdymo agentūra kontroliuoja Europos Sąjungos finansuojamus projektus, kurių
UAB „Šiaulių vandenys“ 2009 - 2013 m. įgyvendino net kelis, maždaug už 170 mln. litų (be PVM).
Gegužės 12 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „LitCon“ kartu su partneriu UAB „Infes“
pasirašė rangos sutartį pagal kurią per 16 mėn. įgyvendins projekto „Lepšių vandenvietės
rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba” darbus.
Vandenvietė rekonstruojama, nes iš jos vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybė
neatitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“ pagal 2 parametrus, t.y. bendrosios geležies ir amonio kiekis viršijo nustatytus
rodiklius. 2013 m. duomenimis, bendrosios geležies vidutinė vertė buvo 421 µg/l, maksimali - 467
µg/l (norma -200 µg/l). Amonio vidutinė vertė buvo 0,57 mg/l, maksimali - 0,64 mg/l (norma – 0,50
mg/l). Minėtoms medžiagoms šalinti Lepšių vandenvietėje bus pastatyti vandens gerinimo
įrenginiai – slėginiai filtrai su kvarciniu smėliu ir aktyvuota anglimi.
Projekto vertė – 6,85 mln. litų (be PVM). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos
Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (95 proc.) ir UAB „Šiaulių vandenys“
lėšomis (5 proc.). Projektą vykdo UAB „Šiaulių vandenys“.
Gegužės 23 d. statybos užbaigimo komisija pripažino tinkamais eksploatuoti 684 m
rekonstruotas nuotekų vamzdyno atkarpas Aušros al. ir M. Valančiaus bei M. Valančiaus ir J.
Basanavičiaus gatvėse. Darbus vykdė UAB „Panevėžio ryšių statyba“. Šias nuotekų vamzdyno
atkarpas buvo būtina rekonstruoti dėl nepakankamo jų hidraulinio pralaidumo bei dėl susidėvėjimo.
Rekonstrukcijos darbai finansuoti UAB „Šiaulių vandenys“ pavykus sutaupyti apie 773,7 tūkst.
litų (be PVM) nuo dviejų įgyvendinamų projektų „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Šiauliuose“ bei „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“, kurie buvo
finansuojami Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
Darbų vertė - 928,89 tūkst. litų (be PVM). Trūkstamą dalį finansavo UAB „Šiaulių vandenys“.
Šiaulių rajono Vijolių gyvenvietės vandentvarkos infrastruktūra prijungta prie UAB „Šiaulių
vandenys“ eksploatuojamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos. Turto patikėjimo
sutartį, pritarus Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių taryboms, Šiaulių rajono savivaldybės
administracija ir UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašė birželio 10 d. Šia sutartimi UAB „Šiaulių
vandenys“ įsipareigojo vykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo funkcijas
Vijolių kaime, perimant patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti vandentiekio ir nuotekų
tinklus.
Vijolių gyvenvietėje vandentvarkos infrastruktūra sukurta įgyvendinat ES finansuojamą projektą
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šiaulių rajone (Kairiai,
Vijoliai, Kuršėnai)“. Projekto metu buvo nutiesta 12,4 km naujų vandentiekio ir 12,7 km nuotekų
tinklų ir taip sudaryta galimybė 363 namų ūkiams naudotis centralizuota vandens tiekimo paslauga
bei 364 namų ūkiams – nuotekų tvarkymo paslauga. Tikėtina, kad centralizuotai teikiamomis
vandens paslaugomis naudosis apie 85 proc. visų namų ūkių.
Birželio 9 - 10 d. vyko pakartotinis auditas, kurio tikslas - įsitikinti, kad Bendrovėje įdiegtos
kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos, atitinkančios ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 bei BS OHSAS 18001:2007 standarto reikalavimus, tinkamai
funkcionuoja ir yra prižiūrimos. Po audito sertifikatų galiojimo laikas pratęstas iki 2017 m.
rugpjūčio 23 d. Sertifikavimo sritis: Vandens paėmimas, gerinimas, tiekimas, nuotekų surinkimas ir
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valymas, geriamojo vandens ir nuotekų kokybės kontrolė, vandentiekio, nuotekų tinklų ir įrenginių
projektavimas ir statyba.
Birželio 12 d. Seimas priėmė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X764 pakeitimo įstatymą. Nauja įstatymo redakcija buvo patikslintas ir papildytas geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo teisinis reglamentavimas, siekiant aiškiai nustatyti savivaldybių,
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių, vartotojų, kitų asmenų santykius,
atsirandančius išgaunant, naudojant, tiekiant geriamąjį vandenį, tvarkant nuotekas, iš esmės pakeista
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainodara, reglamentuotas paviršinių
nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas bei kainodara, vandentvarkos įmonių licencijavimas.
Rugpjūčio 13 d. UAB „Šiaulių vandenys“ su UAB „Liutenas“ ir partneriu UAB „Stamela“
pasirašė projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“ rangos sutartį. Pagal šią sutartį
rangovas per 10 mėn. turės užbaigti naujų tinklų statybos darbus, kuriuos paliko šių metų kovo
mėnesį bankrutavusi Vokietijos kompanija „Meyer&John GmbH&Co.KG“. Likę projekto darbai
turi būti įgyvendinti iki 2015 m. liepos mėnesio. Darbų vertė 5,39 mln. litų (be PVM). Projektas
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“.
Rugpjūčio 18 d., ruošiantis euro įvedimui, LR Vyriausybė kartu su verslo bei savivaldos
atstovais pasirašė Geros verslo praktikos memorandumą. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir UAB
„Šiaulių vandenys“. Dokumentas įpareigoja įmones sąžiningai perskaičiuoti kainas konvertuojant
jas iš litų į eurus. Perskaičiuotos kainos eurais, kurios buvo patvirtintos 2014 m. rugpjūčio 28 d.
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-238 bei Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-213, įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.
Gruodžio 19 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuojamame konkurse UAB
„Šiaulių vandenys“ pripažinta sėkmingai vystančia veiklą įmone ir apdovanota „Sėkmingai dirbanti
įmonė 2014“ prizu didelių įmonių grupėje.
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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 2013 m.
gegužės 24 d. 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
SVEIKATOS VADYBOS SISTEMOS

Patvirtina Bendrovės valdybos
2014-12-23 sprendimu Nr. 9-29

IR

DARBUOTOJŲ

SAUGOS

IR

Bendrovė nuo 2002 m. 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.
2014-06-09/10 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 vadybos 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, vadybos sistema yra
veiksminga.
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Sertifikatai, galiojantys iki 2017 m. rugpjūčio 23 d., įpareigoja tęsti nuolatinio aplinkos
apsaugos veiksmingumo ir teikiamų paslaugų gerinimo darbus Šiauliuose.
Atsižvelgiant į tai, kad vis didėjantys elektros energijos, dujų, šilumos, medžiagų ir kiti kaštai
skatina ieškoti naujų sprendimų, kaip minimaliomis sąnaudomis pasiekti maksimalių rezultatų
taupant energiją, 2014 m. pabaigoje Bendrovėje pradėtas diegti LST EN ISO 50001:2011
„Energijos naudojimo vadybos valdymo standartas“ (numatomas įdiegimas 2015 m. I pusm.),
padėsiantis įmonėje sumažinti išlaidas energijai, sukuriant tam tikslui skirtą energijos vadybos
sistemą. T.y. Energijos naudojimo valdymo standartas siūlo sprendimą, kaip integruoti energijos
veiksmingumo planą į jau veikiančias vadybos sistemas Bendrovėje. Energijos valdymo plano
įdiegimas padės Bendrovei sukurti bazinę energijos sunaudojimo metodiką, aktyviai valdyti
energijos sunaudojimą ir kaštus, sumažinti teršalų emisijas, nuolat gerinti ne tik energijos
sunaudojimo rezultatus, bet ir savo įvaizdį klientų bei reguliuojančių institucijų atžvilgiu.

2.4. BENDROVĖS DARBUOTOJAI
UAB ”Šiaulių vandenys” darbuotojų skaičius per 2014 metus mažėjo. 2014 m. gruodžio 31 d.
Bendrovėje dirbo 274 darbuotojai (2013 m. pabaigoje dirbo 277, 2012 m. - 285), iš jų:
• Darbininkų 161
• Specialistų 109
• Vadovų 4.
Darbuotojų skaičius

340
320

317

313

303
292

300
280

275

276

2010

2011

285

277

274

2013

2014

260
240
2006

2007

2008

2009

2012

Pastaba. Pateikiamas gruodžio 31d. darbuotojų skaičius

Dėl technologinių procesų modernizavimo, organizacinių pertvarkymų per 2014 m. sumažintos
5 darbo vietos.
Darbuotojų pasiskirstymas pagal veiklos
rūšis 2014 m.
Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo veikla
Pardavimo veikla

15%
25%

Darbuotojų pasiskirstymas vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo veikloje 2014 m.
3%
30%

13%
36%

Pagalbinė veikla
11%

46%

21%

Administravimas
Kita veikla

Vandens gavyba
Nuotekų surinkimas

Vandens tiekimas
Nuotekų valymas

Bendrovėje dirba didelę darbo patirtį turintys žmonės: 44 proc. visų darbuotojų Bendrovėje
dirba 15 metų ir daugiau. Bendrovės darbuotojų vidutinis amžius – 48,2 metai.
Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų atliekamo darbo
pobūdį, Bendrovėje kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs mokymai. 2014 m. įvairiuose
tobulinimosi seminaruose dalyvavo 80 darbuotojų, taip pat 105 darbuotojai buvo apmokyti ir
atestuoti pagal profesinio mokymo, profesinio sveikatos ir darbų saugos mokymo programas. Iš
viso 2014 m. kvalifikaciją kėlė 173 darbuotojai.
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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 2014
m. tiekė iš Birutės ir Bubių vandenviečių.
Iki 2013 m. rugpjūčio mėn. geriamasis vanduo vartotojams ir abonentams buvo tiekiamas ir iš
Lepšių vandenvietės, tačiau 2013 m. rugpjūčio mėnesį geriamojo vandens tiekimas buvo
sustabdytas dėl vandenvietės rekonstrukcijos ir vandens gerinimo įrenginių statybos. Numatoma
vandens tiekimą iš šios vandenvietės į miesto tinklus atnaujinti 2015 m. pabaigoje, pastačius
vandens gerinimo įrenginius.
Ataskaitiniais metais Birutės ir Bubių vandenvietėse išgauta 4 600,7 tūkst. m3 vandens,
vidutiniškai per parą buvo išgaunama 12,6 tūkst. m3 vandens. Išgautas požeminis vanduo yra
paruošiamas vandens kokybės gerinimo įrenginiuose Birutės, Bubių vandenvietėse, Rėkyvos
vandens ruošykloje ir tiekiamas vartotojams (abonentams). 2014 m. vandens gerinimo įrenginiuose
buvo išvalyta 4 682,3 tūkst. m3 geriamojo vandens, įvertinus pakartotinai valomą vandens kiekį
Rėkyvos vandens ruošykloje.
Didžioji dalis - 67 proc. vandens išgaunama ir paruošiama Birutės vandenvietėje.
Išgaunamo vandens pasiskirstymas 2014 m.

Bubių vandenvietė
33%

Birutės
vandenvietė
67%

3.1.2. Vandens pristatymas
Ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė eksploatavo 594,4 km vandentiekio tinklų Šiaulių mieste,
Ginkūnų, Aukštelkės bei Vijolių gyvenvietėse (Šiaulių rajonas). 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.
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Rodiklis
Vandentiekio tinklų ilgis
III pakėlimo siurblinių skaičius
Vandens ėmimo kolonėlės
Iškvietimai dėl vandentiekio gedimų
Vandentiekio gedimai
iš jų su žemės kasimo darbais
Vandentiekio tinklų 1 km avaringumas
Pranešimai apie vandens nutekėjimą
Pakeista vamzdynų prieš vandens skaitiklį
Pakeista sklendžių
Renovuota vamzdynų
Paklota vandentiekio tinklų ūkio būdu

Mato vnt.

2012

2013

2014

km.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
atv./km/mėn.
vnt.
vnt.
vnt.
m
m

560,4
26
21
3761
741
149
0,11
685
81
119
2194
3268

580,9
26
10
3664
706
150
0,10
611
104
115
1137
384

594,4
26
7
3380
712
190
0,10
624
82
112
1138,7
0

Per 2014 m. buvo užregistruota 712 avarijų (gedimų) vandentiekio tinkluose, iš kurių 190 (26,7
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.
Vandentiekio tinklų 1 km avaringumas
(avarijų skaičius 1 km per mėn.)

0,12
0,11

0,11

0,11
0,10

0,10

2013

2014

0,1
0,09
2011

2012

Per ataskaitinius metus renovuota 1 138,7 m vandentiekio tinklų (2013 m. 1 137 m). Taip pat
pakeista 112 sklendžių (2013 m. -115), 40 gaisrinių hidrantų (2013 m. - 38). Vandens nutekėjimo
paieškos grupė, kontroliuodama avaringiausias vandentiekio linijas, patikrino 48 km vamzdynų
(2013 m. – 27 km) ir nustatė 21 nutekėjimą (2013 m. 12 vnt.), rado 76 nelegalius prisijungimus
(2013 m. 4 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 2003 m. 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 92 geriamojo vandens mėginių
ėmimo vietos (taškai): vandens mėginiai buvo imami iš Birutės, Bubių vandenviečių, Rėkyvos
vandens ruošyklos ir 89 vandentiekio skirstomojo tinklo taškų (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus)
bei iš geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų ir 8 taškų –
periodinei programinei priežiūrai. Ataskaitiniais metais pagal priežiūros planą iš viso paimti 745
mėginiai ir nustatytos 8 525 analitės (2013 m. paimti 827 mėginiai ir nustatytos 9 429 analitės).
Birutės vandenvietėje ir Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas vartotojams tiekiamas
geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus, pagal visus
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indikatorinius ir toksinius rodiklius. Mikrobinės vandens taršos atvejų Šiaulių miesto, Ginkūnų,
Rėkyvos, Vijolių, Aukštelkės gyvenviečių geriamajame vandenyje nerasta.
Tiekiamas vanduo iš Bubių vandenvietės labai nedaug viršijo Higienos normos reikalavimus
(pagal sulfatų kiekį, kuris yra indikatorinis rodiklis, t.y. rodiklis, nesietinas su kenksmingu poveikiu
žmonių sveikatai).
Metai

2010
2011
2012
2013
2014

Mėginių
skaičius
1130
1128
1107
1070
1015

Cheminiai tyrimai
Analičių
Iš jų neatitiko
skaičius
HN 24:2003
sk.
%
9327
162
1,74
9361
157
1,68
9120
164
1,79
8666
120
1,38
8211
15
0,18

Mikrobiologiniai tyrimai*
Analičių
Iš jų neatitiko
skaičius
HN 24:2003
sk.
%
2224
2247
2131
2102
2037
-

Analičių
skaičius
11551
11608
11251
10768
10248

Iš viso
Iš jų neatitiko
HN 24:2003
sk.
%
162
1,40
157
1,35
164
1,46
120
1,11
15
0,16

* - 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.

3.2. NUOTEKŲ TVARKYMAS
3.2.1. Buitinių – gamybinių nuotekų surinkimas
Ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė eksploatavo 594,6 km ilgio nuotekų tinklų Šiaulių
mieste, Ginkūnų, Aukštelkės bei Vijolių gyvenvietėse (Šiaulių rajonas) bei 45 siurblines, kuriomis
nuotekos nukreipiamos į miesto nuotekų valyklą.
Didžiąją dalį tinklų sudaro savitakiai tinklai. 2014 m. nuotekų tinkluose įvyko 1 479 avarijos, iš
jų 5 su žemės kasimo darbais. Avarijų skaičius pastaraisiais metais mažėja – 2013 m. nuotakyno
tinklų gedimų buvo 1 482 vnt., 2012 m. – 1 519 vnt. Pagrindinės priemonės, siekiant išvengti
avarijų, yra nuolatinis nuotakyno tinklo valymas, plovimas, tyrimas TV diagnostikos įranga,
renovacijos planavimas ir savalaikis jos vykdymas. Per 2014 m. išplauta 29 295 m nuotekų tinklų
su moderniu nuotekų vamzdynų valymo įrenginiu (2013 m. – 22 240 m), renovuota (ūkio būdu) 41
m nuotekų tinklų (2013 m. – 35 m).
Rodiklis
Nuotekų tinklų ilgis
Nuotekų siurblinių skaičius
Iškvietimai dėl nuotakyno gedimų
Nuotakyno gedimai
iš jų su žemės kasimo darbais
Išvalyta ir išplauta nuotakyno tinklų
Ištirta tinklų TV diagnostikos įranga
Renovuota nuotekų tinklų
Nuotekų tinklų 1 km avaringumas

Mato vnt.

2012

2013

2014

km
vnt
vnt
vnt
vnt
m
m
m
atv./km/mėn.

558,9
34
2.043
1.519
6
30.330
637
637
0,23

580,9
39
1.958
1.482
5
22.240
35
35
0,21

594,6
45
1.853
1.479
5
29.295
4.470
41
0,21

Dėl vykdomos nuotekų tinklų rekonstrukcijos (tiek Bendrovės jėgomis, tiek įgyvendinant
vandentvarkos projektus) avarijų skaičius nuotekų tinkluose, tenkantis 1 km tinklo per mėnesį, –
mažėja (nuo 0,27 atv./km/mėn. (2011 m.) iki 0,21 atv./km/mėn. (2014 m.)).
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Nuotekų tinklų 1 km avaringumas
(avarijų skaičius 1 km per mėn.)
0,3

0,27

0,23

0,21

0,21

2012

2013

2014

0,2
0,1
0
2011

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. 2014 m.
nuotekų infiltracija sudarė 52,7 proc., t.y. į nuotekų valyklą atitekėjo 2,1 karto daugiau nuotekų nei
buvo surinkta iš vartotojų ir abonentų.
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
rajonas), kurioje nuo 2011 m. 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 2014 m. Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalyta 7 856,4 tūkst. m3 nuotekų.

9000
8500

Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiuose išvalytas nuotekų kiekis, tūkst. m3
8.900,1
8.622,2
8.433,9

7.856,4

8000
7500
7000
2011

2012

2013

2014

Labai maža dalis (Aukštelkės gyv.) surenkamų nuotekų (apie 0,3 proc.) yra valomos Aukštelkės
biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose, kuriuose per 2014 m. buvo išvalyta 23,4 tūkst. m3
nuotekų (2013 m. – 21,5 tūkst. m3).
3.2.3. Nuotekų užterštumo kontrolė
2014 m. 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 vandens tyrimų
laboratorijos nuotekų tyrimų padalinys, turintis 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, gyvsidabris, kadmis, švinas ir kt.).
Per 2014 m. nustatytos 10 300 Šiaulių miesto, Aukštelkės nuotekų valymo įrenginių nuotekų,
dumblo ir Kulpės upės vandens analitės (2013 m. 10 362). Tyrimų metu išleidžiamų nuotekų iš
Šiaulių m. ir Aukštelkės nuotekų valyklų po biologinio valymo normatyvo viršijimų nenustatyta,
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nuotekų valymo įrenginių nuotekų išvalymo efektyvumas atitinka projektinius reikalavimus ir
galiojančias nuotekų išvalymo normas.
Teršalų pavadinimas
BDS7
Skendinčios medžiagos
Bendras azotas
Bendras fosforas
Chloridai
Sulfidai
ChDS

Nustatyti
reikalavimai (mg/l)
17
10
1,0
125

Koncentracijos (mg/l)
prieš valymą po valymo
348
5,2
311
5,7
83,9
9,13
8,15
0,63
220
163
5,4
<0,3
652
39

Išvalymo
efektyvumas
99%
89%
92%
94%

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.
3. < - vertė, mažesnė už kiekybinę įvertinimo ribą

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 2012 m. 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 2012 m. rugsėjo mėn. nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs dumblas buvo sausinamas
centrifugomis ir išvežamas į Aukštrakių dumblo kaupimo-sandėliavimo aikšteles. Nuo 2012 m.
rugsėjo mėn., pradėjus eksploatuoti 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 2014 m. išvežta į aikštelę 1 514,2 t sausos medžiagos dumblo (2013 m. - 1 370 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 2014 m. išgauta 730,6 tūkst. m3 biodujų ir iš jų pagaminta 3 479,6 tūkst. kWh
šilumos bei 1 422,8 tūkst. kWh elektros energijos. Iš viso per ataskaitinius metus naudojant tiek
išgautas biodujas, tiek ir perkamas gamtines dujas pagaminta 5 741,5 tūkst. kWh šilumos ir 2 379,8
tūkst. kWh elektros energijos. (2013 m. – iš išgautų 936,3 tūkst. m3 biodujų pagaminta 2 763,7
tūkst. kWh šilumos ir 2 233,1 tūkst. kWh elektros energijos. Iš viso per 2013 m. buvo pagaminta 6
809,7 tūkst. kWh šilumos ir 2 703,8 tūkst. kWh elektros energijos).

3.3. PAVIRŠINIŲ
KONTROLĖ

(LIETAUS)

NUOTEKŲ

TVARKYMAS

IR

UŽTERŠTUMO

3.3.1. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas
Bendrovė eksploatuoja 256,9 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 2001 m., 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 67 išleistuvus.
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Ataskaitiniais 2014 m., kaip ir kiekvienais metais, buvo intensyviai vykdoma hidrotechninių
statinių, paviršinio vandens išleistuvų, lietaus nuotekų tinklo šulinių, liukų, surinkimo trapų
priežiūra ir remonto darbai. Per 2014 m. išvalyta 7,62 km griovių, upelių, atvirų vandens telkinių
(2013 m. – 6,6 km), 47,5 km gatvių trapų ir šulinių (2013 m. – 78,1 km), 10,8 km kolektorių trasų
(2013 m. – 9,6 km).
Rodiklis
Lietaus nuotekų valymo įrenginiai (metinis debitas)
Lietaus nuotekų tinklų ilgis
Magistralinių griovių ir atvirų kanalų ilgis
Kolektorių šuliniai
Išleistuvai grioviuose
Kontroliuojami išleistuvai pagal naują monitoringo
programą
Išvalyta gatvių, trapų, šulinių
Išvalyta kolektorių trasų
Pakeista liukų, trapų
Suremontuota šulinių
Išsiaiškinta nelegalių prisijungimų
Nustatyta ir pašalinta gedimų
iš jų gedimai su žemės kasimo darbais

Mato vnt.

2012

2013

2014

m
km
km
vnt.
vnt.

152 070
256
53
7 132
65

152 070
256
53
7 132
65

152 070
256,9
53
7 204
67

vnt.

10

10

10

km
km
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

65,7
11,2
198
104
8
646

78,1
9,6
78
127
1
571

47,5
10,8
137
135
4
629

3

26

37

26

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 2 137 analitės (2013 m. – 2 087; 2012 m.
– 1 279).
2014 m. 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.
2014 m., kaip ir kiekvienais metais, buvo vykdoma teršalų, patenkančių į Talkšos ežerą, su
lietaus nuotekomis, kontrolė. Tam papildomai buvo imami paviršinių nuotekų mėginiai iš 9
išleistuvų ir nustatytos 576 analitės (2013 m. – 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
2014 m. pabaigoje šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis Šiaulių
mieste ir priemiestinėse gyvenvietėse (Ginkūnuose, Aukštelėje ir kt.) naudojosi apie 111 tūkst.
gyventojų bei visos miesto įmonės ir organizacijos.
Bendrovė jau yra pasiekusi LR Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio mėn. 27 d. 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“ prie
centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens prisijungė 243 individualūs namai bei 430 individualūs
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namai prisijungė prie nuotekų tinklų ir pradėjo 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).
2014 m. pabaigoje Bendrovė buvo sudariusi tiesioginių atsiskaitymo sutarčių su 52 334
vartotoju (gyventoju) ir abonentu (įmone, įstaiga ir organizacija).
Vartotojai
individualių namų savininkai
daugiabučių namų butai
Abonentai
biudžetinės organizacijos
smulkios įmonės
pramonės įmonės
Lietaus nuotekų abonentai
Iš viso vartotojų ir abonentų

2012
49.745
7.004
42.741
1.433
167
1.193
73
405
51.583

2013
50.063
7.322
42.741
1.448
165
1.211
72
410
51.921

2014
50.425
7.684
42.741
1.475
166
1.242
67
434
52.334

Lyginant su praėjusiais metais, abonentų ir vartotojų skaičius išaugo 413 vnt. Skaičius
daugiausiai didėjo dėl prijungiamų naujų individualių namų vartotojų. Su individualių namų
savininkais per ataskaitinius metus sudaryta 362 naujų sutarčių. Per 2014 m. taip pat sudarytos 27
naujos sutartys su abonentais (didžioji jų dalis su smulkiomis įmonėmis) bei 24 paviršinių (lietaus)
nuotekų abonentais.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojus ir abonentus aptarnauja Abonentų
aptarnavimo ir pardavimų departamentas (AAPD). Nuo 2006 m. lapkričio mėn. AAPD yra įdiegtas
Klientų aptarnavimo standartas, kuriame išdėstyti pagrindiniai darbo su klientais reikalavimai. Nuo
2009 m. 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 16,2 proc.
(8 170 vnt.) visų vartotojų ir 89,2 proc. (1 315 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 (22 proc.
visų vartotojų). Taip pat populiarios (renkasi 25 proc. visų vartotojų) internetinės bankininkystės
paslaugos bei modernūs atsiskaitymo būdai (E-pay ir M-pay paslaugos).
Klientų pasiskirstymas pagal atsiskaitymo
būdus 2013 m.
20%

Klientų pasiskirstymas pagal atsiskaitymo
būdus 2014 m.

15%

24%

13%
6%

8%

10%
9%

24%

22%
24%

Bankuose (grynaisiais, kortele)
AB "Lietuvos paštas"
UAB "Šiaulių vandenys" kasoje
Elektroninės paslaugos ((internetu, tiesioginiu debetu, E-pay ir M-pay)
UAB "Perlo paslaugos"
Kita

25%

Bankuose (grynaisiais, kortele)
AB "Lietuvos paštas"
UAB "Šiaulių vandenys" kasoje
Elektroninės paslaugos ((internetu, tiesioginiu debetu, E-pay ir M-pay)
UAB "Perlo paslaugos"
Kita
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3.4.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimai
2014 m. Bendrovės teikiamų šalto geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimai,
lyginat su ankstesniais metais, augo.

2014 m. geriamojo vandens pardavimai didesni 36 tūkst. m3 (1 proc.), nuotekų tvarkymo
apimtys 39 tūkst. m3 (1,1 proc.) didesnės nei 2013 m.
Bendrovės paslaugų vartotojai ir abonentai yra suskirstyti į tris grupes – gyventojai, ūkio-buities
įmonės ir pramonės įmonės. Vertinant pardavimus šiuose atskiruose sektoriuose, gyventojų
realizacija sudaro apie 50 proc. viso realizuoto šalto vandens ir sutvarkytų nuotekų kiekio. Įvertinus
ir šalto vandens, skirto karšto vandens ruošimui, kuris parduodamas AB „Šiaulių energija“,
pardavimų apimtis, gyventojų realizacija sudaro apie 73 proc. viso parduodamo vandens ir
tvarkomų nuotekų kiekio.
Per 2014 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).
Vandens pardavimas, tūkst. m3
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

1.635
1.628

265
2011

2000
1.735 1800
1.713
1.673
1600
1.588
1.545
1.554 1400
1200
Gyventojai
1000
Ūkio-buities įmonės*
800
Pramonės įmonės
600
400
253
248
253
200
2012
2013
2014

Nuotekų tvarkymo apimtys, tūkst. m3
1.785

1.839

1.878

1.523

1.529

1.714
1.597

1.574
Gyventojai
Ūkio-buities įmonės*
Pramonės įmonės

292
2011

315
2012

307
2013

300
2014

Pastaba. * - Šaltas vanduo, skirtas karštam vandeniui ruošti, yra parduodamas AB "Šiaulių energija", todėl priskiriamas prie ūkio buities
įmonių sektoriaus.

Lyginant tiek geriamojo vandens pardavimo, tiek nukanalizuotų nuotekų apimtis pagal
sektorius, ataskaitinių metų parduoto vandens ir sutvarkytų nuotekų kiekiai yra didesni visuose
sektoriuose, išskyrus nežymiai sumažėjusias pramonės įmonių išleidžiamų nuotekų apimtis.
Gyventojų sektoriaus realizacijos didėjimą (vandens realizacija 1,3 proc. (22,2 tūkst. m3),
nuotekų – 2,1 proc. (39,3 tūkst. m3) lėmė naujų vartotojų individualiuose namuose prisijungimai
prie vandentiekio ir nuotekų tinklų vykdant vandentvarkos ūkio plėtros projektus.
Ūkio buities sektoriaus įmonės per 2014 m. vandens sunaudojo 8,9 tūkst. m3 (0,6 proc.) daugiau,
nuotekų išleido 6,3 tūkst. m3 (0,4 proc.) daugiau nei praėjusiais metais.
Pramonės įmonių sektoriuje vandens parduota 2 proc. (5,0 tūkst. m3) daugiau, tačiau nuotekų
sutvarkyta 2,2 proc. (6,7 tūkst. m3) mažiau nei praėjusiais ataskaitiniais metais.
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3.4.3. Geriamojo šalto vandens apskaitos prietaisų keitimas
Per 2014 m. Bendrovė metrologiškai patikrino ir pakeitė 2 295 vnt. įvadinius šalto vandens
skaitiklius, įrengtus daugiabučiuose ir individualiuose gyvenamuosiuose namuose, pramonės
įmonėse ir smulkiose įmonėse bei organizacijose. Taip pat renovuota 670 apskaitos mazgų, įrengtas
241 naujas šalto vandens apskaitos prietaisas vartotojams.
Šalto vandens apskaitos prietaisų keitimas butuose

15000

13.588

vnt.

10000
5000

7.398

9.368
1.450

0
2011

2012

2013

2014

Nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 29 d. 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
butuose ir individualiuose namuose, metrologinės patikros laiko intervalas: vietoje 4 metų nustatyti
6 metai. Dėl šios priežasties, lyginant su ankstesniais metais sumažėjo keičiamų apskaitos prietaisų
skaičius butuose. Per 2014 m. pakeista 1450 vnt. šalto vandens skaitiklių butuose (2013 m. – 13 588
vnt.). Iš viso daugiabučių namų butuose yra įrengti 44 410 šalto vandens apskaitos prietaisai.

4. VEIKLOS REZULTATAI, INVESTICIJOS, PLANAI IR PROGNOZĖS
4.1. FINANSINIAI IR NEFINANSINIAI RODIKLIAI
Pagrindiniai finansiniai rodikliai
Finansiniai rezultatai
Pardavimo pajamos, tūkst. Lt
Pelnas iki mokesčių, palūkanų mokėjimo, nusidėvėjimo ir
amortizacijos (EBITDA), tūkst. Lt
Veiklos pelnas (nuostoliai), tūkst. Lt
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą, tūkst. Lt
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Lt
Investicijos, tūkst. Lt
Turtas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Lt
Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Lt
Pelningumo rodikliai
EBITDA pelningumas, proc.
Veiklos pelningumas, proc.
Grynasis pelningumas, proc.
Turto pelningumas (ROA), proc.
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.
Likvidumo rodikliai
Bendrasis likvidumas
Kritinio likvidumo koeficientas

2012

2013

2014

22.043,3

22.162,6

28.121,1

5.220,1
-247,6
3,7
24,5

3.519,1
-2.081,5
-1.956,7
-1.935,8

11.100,2
2.663,9
5.595,2
5.447,4

30.031,7
320.779,4
151.616,2

13.611,4
320.373,0
149.680,4

8.354,6
327.674,9
155.127,8

23,7%
-1,1%
0,1%
0,01%
0,02%

15,9%
-9,4%
-8,7%
-0,60%
-1,29%

39,5%
9,5%
19,4%
1,66%
3,51%

0,78
0,65

0,58
0,46

1,54
1,39

2014 m. veiklos pelningumas sudarė 9,5 proc., grynasis pelningumas – 19,4 proc. Gerus
finansinius rodiklius lėmė pelninga 2014 m. veikla.
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Pagrindiniai veiklos rodikliai
2012

2013

2014

4.561,8
8.622,2
3.513,7
3.673,3

4.624,5
8.433,9
3.506,5
3.669,0

4.600,7
7.856,4
3.542,6
3.707,8

49.745
1.433
405

50.063
1.448
410

50.425
1.475
434

560,4
558,8
256,0

581,0
580,9
256,0

594,4
594,6
256,9

285

277

274

3

Veiklos rodikliai, tūkst. m
Išgauto vandens kiekis
Išvalytų nuotekų kiekis
Vandens realizacija
Nuotekų realizacija
Vartotojų ir abonentų skaičius metų pabaigai, vnt.
Vartotojai
Abonentai (įmonės)
Lietaus nuotekų abonentai
Eksploatuojamų tinklų ilgis, km
Vandentiekio tinklai
Nuotekų tinklai
Lietaus (paviršinių) nuotekų tinklai
Darbuotojai
Darbuotojų skaičius gruodžio 31d.

4.2. VANDENS PASLAUGŲ KAINOS
Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainos, kurios 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. O3-427 buvo suderintos Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos ir patvirtintos 2013 m. spalio 31 d. Šiaulių miesto bei Šiaulių
rajono savivaldybių tarybų.
UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų
dinamika pateikiama paveiksle.
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos
8
7

Vartotojams, Lt/m3 (be PVM)

8

Nuotekų tvarkymas

7

Nuotekų tvarkymas
Vandens tiekimas

Vandens tiekimas

6

6
5

3,88
2,63

4

3,86

5
4

2,81

2,65

3

3

2,58

2,76

2,8

2,94

2,59

2

2
1

Abonentams, Lt/m3 (be PVM)

2,22

2,85

2,67

3,04

1

2,18

3,36

0

0
nuo 2008-01-01 nuo 2010-02-01 nuo 2012-05-01 nuo 2014-01-01

nuo 2008-01-01 nuo 2010-02-01 nuo 2012-05-01 nuo 2014-01-01

Pastaba. Galiojančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos vartotojams
ir abonentams yra suskaičiuotos vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų
nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Kainų 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 Kainų komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr.
O3-217 (Žin., 2011, Nr. 101-4769, 2013, Nr. 50-2544), suderintos Kainų komisijoje ir patvirtintos savivaldybių, kurių
teritorijose teikiamos paslaugos, tarybose.
Išsamesnė informacija apie UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainas vartotojams ir abonentams
pateikiama Bendrovės interneto tinklalapyje www.siauliuvandenys.lt.
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Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. nacionalinė valiuta Lietuvos Respublikoje
keitėsi iš litų į eurus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija 2014 m. liepos 28 d.
nutarimu Nr. O3-650 perskaičiavo 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. O3-427 suderintas kainas iš litų
į eurus, o 2014 m. rugpjūčio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-238 ir 2014
m. rugsėjo 18 d. Šiaulių rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-213 patvirtino geriamojo
vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainas eurais, kurios įsigaliojo euro
įvedimo Lietuvos Respublikos dieną – 2015-01-01.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, atsižvelgdama į 2014 m. birželio 12 d.
Seimo priimto naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo
reikalavimus, 2014 m. pabaigoje patvirtino Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimus, iš esmės keičiančius vandens paslaugų kainų
skaičiavimo reikalavimus. Kainų nustatymo metodikos naujoje redakcijoje įtvirtintos geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės
kainos skaičiavimas 3 metų laikotarpiui bei jų perskaičiavimas kiekvienais metais, reglamentuotas
reguliuojamos veiklos apskaitos atskyrimas (toliau – RAS), pajamų, sąnaudų, ilgalaikio turto
apskaita pagal Komisijos nustatytus veiklos verslo vienetus, RAS įdiegimui nustatytas pereinamasis
vienerių metų laikotarpis - 2015 metai.

4.3. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI
4.3.1. Pajamos
Per 2014 m. UAB „Šiaulių vandenys“ iš viso uždirbo 33 132,1 tūkst. Lt pajamų, o tai 8 845,4
tūkst. Lt arba 36,4 proc. daugiau nei 2013 m.
Pajamų struktūra 2014 m.

Kita veikla
6%
Vandens tiekimas
ir nuotekų
tvarkymas
85%

Finansinė investicinė veikla
9%

2014 m. pagrindinės veiklos pajamos sudarė 28 121,1 tūkst. Lt. Palyginus su 2013 m., jos
išaugo 5 958,6 tūkst. Lt (26,9 proc.). Pagrindinės veiklos pajamų augimą lėmė naujų individualių
namų vartotojų prisijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų vykdant vandentvarkos projektus
bei nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusios naujos vandens paslaugų kainos.
Kitos veiklos pajamos sudarė 2 002,2 tūkst. Lt, finansinės – investicinės veiklos pajamos –
3008,8 tūkst. Lt, kurių didžiąją dalį (2 950,0 tūkst. Lt) sudarė banko išmokėta sutarties įvykdymo
garantija bankrutavus rangovui, vykdžiusiam projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra
Šiauliuose“.
4.3.2. Sąnaudos
Bendrovės patiriamos sąnaudos, palyginus su 2013 m., išaugo 4,9 proc. (1 293,6 tūkst. Lt) ir
sudarė 27 537,0 tūkst. Lt. Sąnaudų augimą lėmė pagrindinės veiklos sąnaudų padidėjimas.
Pagrindinės priežastys, lėmusios vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sąnaudų išaugimą
yra: didesnės darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (nuo 2014 m. kovo mėn. peržiūrėti
Bendrovės specialistų ir darbininkų atlyginimai) bei patirtos didesnės valstybinės žemės nuomos
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mokesčio sąnaudos (ataskaitiniais metais Bendrovė mokėjo visą priskaičiuotą valstybinės žemės
nuomos mokestį, tuo tarpu ankstesniais metais ji buvo atleista nuo dalies valstybinės žemės nuomos
mokesčio mokėjimo).
Pagrindinės veiklos sąnaudų struktūra 2014 m.
Darbo
apmokėjimas
32%

Soc.draudimas
10%
Kitos sąnaudos
10%

Mokesčiai
5%
Medžiagos
6%

Ilgalaikio turto
nusidėvėjimas
20%
El.energija,
šildymas
12%

Dujos, kuras
5%

Kitos veiklos sąnaudų patirta 1 743,5 tūkst. Lt, t.y. 152,5 tūkst. Lt daugiau nei 2013 m. dėl
vykdytų didesnių paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų priežiūros ir remonto darbų apimčių.
Finansinės – investicinės veiklos sąnaudų patirta 336,2 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. 72,2 tūkst. Lt
mažiau dėl priskaitytų mažesnių palūkanų sąnaudų, sumažėjus bazinei palūkanų normai už
paskolas, paimtas vandentvarkos projektų vykdymui, bei refinansavus paskolą.
4.3.3. Veiklos rezultatai
2014 m. bendras veiklos rezultatas – 5 447,4 tūkst. Lt pelnas. Pagrindinės veiklos pelnas sudarė
2 663,9 tūkst. Lt, kitos veiklos – 258,7 tūkst. Lt, finansinės – investicinės veiklos – 2 672,6 tūkst.
Lt. Pelno mokesčio sąnaudos - 147,8 tūkst. Lt.

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.
2014 m. Bendrovės investicijos sudarė 8,4 mln. Lt, iš jų 68 proc. (5,7 mln. Lt) sudarė vykdomi
darbai pagal pasirašytas vykdomų vandentvarkos projektų finansavimo ir administravimo sutartis
(ES fondų, valstybės bei savivaldybių biudžetų dotacijos ir dalis Bendrovės lėšų). Ataskaitiniais
metais Bendrovė savo jėgomis atliko statybos ir rekonstrukcijos darbų už 1,4 mln. Lt, įsigijo naujo
ilgalaikio turto už 1,3 mln. Lt. Per 2014 m. beveik pusė visų lėšų investuota į naujų vandentiekio ir
nuotekų tinklų statybą bei esamų tinklų rekonstravimą ir remontą.
2014 m. 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. Taip pat
2014 m. gegužės 26 d. pasirašius biudžeto lėšų naudojimo sutartį su LR aplinkos ministerija ir LR
aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pradėjo įgyvendinti naują projektą
„Lepšių vandenvietės rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba“ pagal 2014–2020 m.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programą.
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Pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis ir jų pakeitimus bei biudžeto lėšų
naudojimo sutartį bendra vandentvarkos projektų vertė 2014-12-31 duomenimis buvo 177,0 mln. Lt
(51,3 mln. Eur). Jie finansuojami ES Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto, Šiaulių miesto ir
rajono savivaldybių bei UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis.
Vykdomų ir įvykdytų vandentvarkos projektų finansavimo šaltiniai
LR valstybės
biudžeto lėšos
13,0%
Šiaulių miesto
savivaldybės lėšos
1,7%
Šiaulių rajono
savivaldybės lėšos
0,1%

ES fondų lėšos
79,6%

UAB "Šiaulių
vandenys" lėšos
5,6%

Žemiau pateikiamas įgyvendinamų vandentvarkos projektų vykdymas per 2007 – 2014 m.
laikotarpį.
Vandentvarkos projektų įgyvendinimas, mln. Lt
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Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“
2011 m. pradėtas įgyvendinti projektas turėjo būti užbaigtas 2014 m. birželio mėnesį, tačiau
2014 m. pradžioje buvo susidurta su nenumatytomis aplinkybėmis.
UAB „Šiaulių vandenys“ buvo priversta nuo 2014 m. balandžio 18 d. nutraukti rangos sutartį su
vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus vykdžiusiu rangovu Meyer & John GmbH & Co. KG
Vilniaus filialu, nes 2014 m. kovo 31 d. Hamburgo miesto apylinkės teismo nutartimi Meyer &
John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo steigėjai Tief- und Rohrleitungsbau Meyer & John GmbH &
Co. KG dėl nemokumo ir įsiskolinimo buvo iškelta bankroto byla. Ši nenumatyta aplinkybė lėmė,
kad vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbų, kurie pagal grafiką turėjo būti užbaigti 2014 m.
birželio mėn., vykdymas laikinai sustojo.
Sprendžiant susidariusią problemą, UAB „Šiaulių vandenys“ operatyviai parengė pirkimo
dokumentus nebaigtiems darbams atlikti, organizavo būtinas viešojo pirkimo procedūras naujajam
rangovui parinkti ir 2014 m. rugpjūčio 13 d. pasirašė rangos sutartį su viešojo pirkimo konkurso
laimėtojais UAB „Liutenas“ ir jungtinės veiklos partneriu UAB „Stamela“. Naujasis rangovas
projekto apimtyje numatytus, tačiau neatliktus vandentiekio (neatlikta apie 3 km) ir nuotekų
(neatlikta apie 7 km) tinklų tiesimo darbus turėtų įvykdyti iki 2015 m. liepos 1 d.
Pilnai užbaigus projekto įgyvendinimą, bus sudaryta galimybė centralizuotomis vandens tiekimo
paslaugomis naudotis apie 2,0 tūkst. gyventojų, centralizuotomis nuotekų tvarkymo paslaugomis –
apie 2,4 tūkst. gyventojų. 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis prie projekto apimtyje įrengtos
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vandentiekio sistemos jau prisijungė apie 420 gyventojų, prie nuotekų sistemos – apie 820
gyventojų.
Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose“
2014 m. gegužės 23 d. statybos užbaigimo aktu patvirtinus paskutiniosios projekto veiklos nuotekų tinklų atkarpos Aušros al. – M. Valančiaus g. rekonstravimo – pabaigą ir LR aplinkos
ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai 2014 m. rugpjūčio 27 d. patvirtinus UAB
„Šiaulių vandenys“ pateiktą galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, projektas laikomas užbaigtu.
Projekto apimtyje įgyvendintos priemonės sudarė galimybę apie 7 tūkst. šiauliečių prisijungti
prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos ir vartoti kokybišką geriamąjį
vandenį bei naudotis centralizuotomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, kas leis padidinti miesto
vardentvarkos ūkio efektyvumą bei pagerinti ekologinę situaciją mieste. 2014 m. gruodžio 31 d.
duomenimis, projekto apimtyje įrengta centralizuota vandens tiekimo sistema naudojasi apie 3,8
tūkst. gyventojų, nuotekų sistema – apie 4,9 tūkst. gyventojų.
Projektas „Lepšių vandenvietės rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba“
UAB „Šiaulių vandenys“, 2014 m. gegužės 26 d. pasirašius biudžeto lėšų naudojimo sutartį su
LR aplinkos ministerija ir LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, pradėjo
įgyvendinti naują vandentvarkos projektą Šiaulių mieste „Lepšių vandenvietės rekonstrukcija ir
vandens gerinimo įrenginių statyba“, kurio vertė – 6,9 mln. Lt (2 mln. Eur) (be PVM).
Šio projekto tikslas - pagerinti vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę. Atlikus Lepšių
vandenvietės rekonstrukciją ir pastačius vandens gerinimo įrenginius, bus užtikrinti iš vandenvietės
tiekiamo geriamojo vandens kokybės reikalavimai, kas sudarys 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.
Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga – 2015 m. spalio mėn.
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. 2012 m. 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 – 2014 m., tęsiant pasirinktai alternatyvai realizuoti reikalingų dokumentų parengimo
darbus, parengti planuojamos ūkinės veiklos – Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiuose apdoroto
nuotekų dumblo galutinio sutvarkymo – poveikio aplinkai vertinimo bei poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo dokumentai. Atsižvelgiant į teigiamas atsakingų institucijų išvadas dėl
pasirinkto džiovinto dumblo apdorojimo būdo priimtinumo aplinkosaugos ir sveikatos aspektais,
2014 m. pradėtas ir 2015 m. I-ame ketv. planuojamas baigti rengti Šiaulių dumblo apdorojimo
įrenginiuose apdoroto dumblo galutinio sutvarkymo investicijų projektas ir pirkimo dokumentai
(projektiniai pasiūlymai, techninės specifikacijos), tikintis pasinaudoti 2014 – 2020 m. periodo ES
finansinės paramos galimybėmis parengtiems sprendiniams realizuoti.
Įgyvendinus projektą būtų pasiektas tiek aplinkosauginis, tiek ekonominis efektas, t.y. būtų
išspręsta aktuali dumblo utilizavimo problema, atliekant galutinį džiovinto dumblo utilizavimą toje
pačioje vietoje, nereikėtų papildomo dumblo transportavimo, dėl ko būtų išvengta papildomų
transporto teršalų emisijų, taip pat būtų pašalinta priklausomybė nuo gamtinių dujų ir iš dalies
elektros energijos tiekimo, tokiu būdu išvengiant sąnaudų didėjimo dėl dujų/elektros kainų augimo,
ko pasekmėje ir kainų vartotojams (abonentams) didinimo.
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4.5. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 2015 M.
2015 m. UAB „Šiaulių vandenys“ ūkinės - finansinės veiklos rodikliai suplanuoti atsižvelgiant į
šalies nacionalinės valiutos nuo 2015 metų sausio 1 d. pasikeitimą, 2014 m. rugpjūčio 28 d. Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-238 ir 2014 m. rugsėjo 18 d. Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-213 patvirtintas perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo,
nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainas eurais bei prognozuojamas vandens pardavimo,
nuotekų tvarkymo apimtis ir būsimas sąnaudas. Planuojamas 2015 m. Bendrovės ūkinės –
finansinės veiklos rezultatas – 490 tūkst. Eur pelno.
2015 m. Bendrovė numato skirti 2 mln. Eur nuosavų lėšų investicijoms. Apie 1 mln. Eur
planuojama skirti susidėvėjusio ilgalaikio turto atnaujinimui ir naujo įsigijimui: planuojama įsigyti
laboratorinę įrangą, vandens apskaitos prietaisus, automobilį geriamam vandeniui vežti, asenizacinį,
hidrodinaminį automobilius ir kt. Apie 0,7 mln. Eur bus skirta 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 užbaigti jau vykdomus investicinius projektus
- vienas jų – 2014 m. pradėtas įgyvendinti 2 mln. Eur vertės (be PVM) dalinai finansuojamas
Europos Sanglaudos fondo lėšomis vandentvarkos projektas Šiaulių mieste – „Lepšių vandenvietės
rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba“, kurio metu bus atlikta Lepšių vandenvietės
rekonstrukcija ir joje pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, taip užtikrinant visų tiekiamo geriamojo
vandens kokybės reikalavimų vykdymą. Taip pat iki 2015 m. liepos 1 d. planuojama užbaigti
projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“. Minėtų projektų finansavimui numatyta
skirti 0,3 mln. Eur nuosavų lėšų.
2015 m., siekiant išspręsti dumblo apdorojimo įrenginiuose apdoroto (džiovinto) dumblo
galutinio sutvarkymo problemą, planuojama tęsti pasirengimo darbus pasirinktai dumblo galutinio
sutvarkymo alternatyvai, t.y. dumblo deginimui. Tuo tikslu 2015 m. I-ame ketv. planuojamas baigti
rengti Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiuose apdoroto dumblo galutinio sutvarkymo investicijų
projektas ir pirkimo dokumentai, tikintis pasinaudoti 2014 – 2020 m. periodo ES finansinės
paramos galimybėmis parengtiems sprendiniams realizuoti.
2015 m. bus svarbūs įgyvendinant naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nuostatas: licencijos gavimas, pasirengimas bazinių
vandens paslaugų kainų skaičiavimui, RAS įdiegimas ir t.t.

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 pagrindinę dalį 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. Bendrovėje nuolat planuojami ir analizuojami Bendrovės pinigų srautai.
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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. 2014 m. iš viso buvo parengtas 21 straipsnis, kuris buvo publikuotas laikraščiuose: „Šiaulių
kraštas“ (10 str.), „Šiaulių naujienos“ (8 str.), „Šiauliai plius“ (2 str.) bei žurnale „Vandentvarka“ (1
str.).
Per ataskaitinį laikotarpį parengti pranešimai apie geriamojo vandens kokybę, įgyvendintus ir
vykdomus tinklų plėtros projektus, savavališkus prisijungimus prie centralizuotos sistemos, pradėtą
įgyvendinti Lepšių vandenvietės rekonstrukcijos projektą, dumblo apdorojimo įrenginius,
Bendrovės veiklos pasiekimus ir gautus įvertinimus šalies konkursuose.
Tai pat vartotojams ir abonentams visa aktuali informacija pateikiama ir nuolat atnaujinama
Bendrovės interneto svetainėje www.siauliuvandenys.lt.

5.2. VARTOTOJŲ NUSISKUNDIMŲ ANALIZĖ
Per 2014 m. užregistruotas 121 nusiskundimas (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 vandens kokybės (41 nusiskundimas, t.y. 34 proc. visų nusiskundimų) bei
mokesčių ir atsiskaitymų (17 nusiskundimai, t.y. 14 proc. visų nusiskundimų).
Nusiskundimų priežastys
Vandens kokybė
Vandens nebuvimas
Mažas vandens spaudimas
Mokesčiai, atsiskaitymai
Lietaus nuotekos
Kanalizacija
Šalto vandens skaitikliai
Perduota kitoms organizacijoms
Kitos priežastys
Viso:

2012

2013

2014

24
3
10
20
11
1
7
17
93

37
4
2
38
23
16
14
8
40
182

41
1
7
17
11
6
7
1
30
121

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 11 Bendrovei aktualių klausimų, apimančių teikiamų
paslaugų bei aptarnavimo kokybę. Abonentų (vartotojų) anketinė apklausa buvo vykdoma internetu
ir tiesiogiai bendraujant su tyrimo dalyviais. Tyrimas truko 2014 m. vasario 20 d. - kovo 21 d.
Apklausos rezultatai. Apklausoje dalyvavo 1 890 respondentų (iš jų 76 proc. gyvenantys
daugiabučių namų butuose ir 24 proc. respondentų, gyvenančių individualiuose namuose) - t.y. 3,6
proc. visų Bendrovės klientų. Dauguma apklausoje dalyvavusių vartotojų (73 proc.) yra patenkinti
vandentiekiu tiekiamo šalto geriamojo vandens kokybe. 85 proc. respondentų pažymėjo, kad yra
patenkinti vandens tiekimu į namus, 10 proc. apklaustųjų nurodė, kad nėra patenkinti. Remiantis
gautais apklausos duomenimis, 86 proc. respondentų yra patenkinti jų butuose/namuose įrengtų
šalto vandens apskaitos prietaisų būkle, 9 proc. - nepatenkinti.
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Bendrovė siekė sužinoti, ar daug vartotojų patiria vandens tiekimo problemų ir, ar vartotojai yra
patenkinti, kaip išsprendžiama problema. 70 proc. respondentų atsakė, jog jiems neteko patirti šalto
vandens tiekimo sutrikimų, tuo tarpu 27 proc. apklaustųjų teigė, jog yra susidūrę su šia problema. Ši
dalis tiriamųjų vertino gedimus pašalinusių specialistų darbo operatyvumą ir kokybę. Pusė
apklaustųjų (52 proc.) nurodė, kad gedimai buvo pašalinti greičiau nei per 10 valandų nuo
kreipimosi, 21 proc. – per 1-2 dienas nuo kreipimosi, o 11 proc. respondentų teigė, jog gedimai
buvo pašalinti iš karto. 54 proc. tyrimo dalyvių Bendrovės darbuotojų 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
įgūdžius, pažadų ir terminų laikymąsi). Didžioji dalis apklaustųjų (48 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
(79 proc.) nurodė pakankamai randantys aktualios informacijos.
_______________________________________
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