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VEIKLOS APŽVALGA 

 
2020-aisiais bendrovė dirbo sutelktai ir nuosekliai, laikydamasi 

veiklos ir plėtros planuose numatytų krypčių. Metai buvo aktyvūs 
ir kupini iššūkių dėl nepalankios epidemiologinės situacijos. 
Esame viena iš strateginių įmonių šalyje, todėl net ir pandemijos 
laikotarpiu nedirbti tiesiog negalime – privalome užtikrinti 
gyvybiškai svarbių vandentvarkos paslaugų teikimą. Šis 
laikotarpis pareikalavo mūsų kantrybės, rūpestingumo ir atsakingo 
požiūrio į savo darbą.  

Šiais metais bendrovė sėkmingai užbaigė tinklų 
rekonstrukcijos bei plėtros projektus, tęsė suplanuotą plėtrą miesto 
individualių namų kvartaluose, taip pat pradėjo naujus projektus, 

mažinančius taršą ir energetines sąnaudas. 
Šiandien Šiaulių vandentvarkos infrastruktūra yra atnaujinta iš esmės. Užbaigti dar 2017 m. 

pradėti vandentiekio ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai pagal du 
Europos Sąjungos finansuojamus projektus. Per trejus metus iš viso rekonstruota 21 km 
vandentiekio, 27,8 km nuotekų ir 18,2 km paviršinių nuotekų tinklų už 17,7 mln. Eur (be PVM). 
Kaip ir kasmet, papildomai nedidelę dalį vamzdynų – 1,3 km vandentiekio, 1,2 km nuotekų ir 0,9 
km paviršinių nuotekų – bendrovė rekonstravo ūkio būdu.  

Rekonstravus vamzdynus, pagerėjo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kokybė, sumažėjo 
gedimų ir vandens nuostolių tinkluose. Šiais metais vandentiekio trasose užfiksuota 17 proc., o 
nuotekų – 10 proc. mažiau gedimų, lyginant su 2019 m. Atnaujinus vandentiekio linijas ir įdiegus 
skaitmenines technologijas, ypač reikšmingai sumažėjo vandens nuostolių tinkluose – šiemet 
patirta tik 7,45 proc., kai daugelį metų šis rodiklis siekdavo apie 19 proc. Dabar bendrovė sutaupo 
lėšų tinklų eksploatacijai bei mokesčiams ir neeikvoja vandens. 

Kokybiškos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos pasiekia vis daugiau šiauliečių. 
Ankstyvą pavasarį Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinės dalies gyventojus pasiekė gera 
žinia – jau galima naudotis naujai įrengta vandentvarkos infrastruktūra. Šioje miesto dalyje dar 
2019 m. bendrovė savo lėšomis nutiesė 4,33 km vandentiekio ir 5,14 km nuotekų tinklų, įrengė 3 
požemines nuotekų perpumpavimo siurblines. Užbaigus darbus, centralizuotai teikiamos 
paslaugos tapo prieinamos 66 esamiems namų ūkiams ir dar apie 70 namų ūkių perspektyvoje. 
Darbų atlikta už 983,34 tūkst. eurų (be PVM).  

Netrukus centralizuotai teikiamos paslaugos bus pasiekiamos dar 98 esamiems namų ūkiams 
ir 107 namų ūkiams perspektyvoje Lieporių–Šventupio gyvenamajame rajone. Šiais metais šiame 
individualių namų rajone buvo paklota 7 km vandentiekio ir 5,4 km nuotekų tinklų, įrengta 
požeminė nuotekų perpumpavimo siurblinė. Darbų atlikta už 979 tūkst. Eur (be PVM). Šį projektą, 
taip pat vykdomą bendrovės lėšomis, planuojame užbaigti 2021 m. vasarą.  

Nutiesus vandentiekio įvadų ir nuotekų šalinimo išvadų atšakas iki sklypo ribos, sudaryta 
galimybė prisijungti dar 85 vartotojams. Jau penktus metus bendrovė šiuos darbus vykdė pagal 
pateiktus gyventojų prašymus. Iš viso įrengta 967 m vandentiekio įvadų ir 1266 m nuotekų išvadų 
už 296 tūkst. eurų (be PVM). Šiaulių miesto savivaldybei pritarus, šiuos darbus atlikome iš gauto 
pelno. 

Dėl nuosekliai plėtojamos vandentvarkos infrastruktūros, kasmet auga ir klientų skaičius. Šiais 
metais bendrovė sudarė 351 naują sutartį ir iš viso aptarnavo 54460 klientų. Dėl naujai 
prisijungusių gyventojų kasmet didėja geriamojo vandens realizacija, taip pat daugiau surenkama 
nuotekų – atitinkamai 3,7 proc. ir 3,5 proc. daugiau nei 2019 m. Ūkio-buities sektoriuje paslaugų 
realizacija šiemet sumažėjo apie 6–7 proc. To priežastis – karantino apribojimai, dėl kurių įmonės 
laikinai pristabdė savo veiklą. Pramonės įmonių sektoriuje vandens parduota 22,1 proc. daugiau, 
nuotekų sutvarkyta 13,7 proc. daugiau. Ženklią paslaugų realizaciją šioje grupėje išaugino 
padidėjusios AB „MV Group Production“ gamybos apimtys. Iš viso 2020 m. bendrovė pardavė 
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3,75 mln. kub. metrų geriamojo vandens, t. y. 0,8 proc. daugiau nei 2019 m., ir 0,7 proc. daugiau 
sutvarkė nuotekų – iš viso 3,89 mln. kub. metrų.  

Dėl karantino apribojimų klientų aptarnavimas kardinaliai pasikeitė. Pandeminė situacija 
skatino ieškoti efektyvių ir lanksčių sprendimų, kad klientai galėtų saugiai ir patogiai spręsti 
įvairius klausimus, o mes kiek įmanoma įprastai tęstume darbus. Siekdami prisiderinti prie 
nuotolinio darbo pobūdžio, sudarėme galimybę elektroniniu būdu pateikti prašymus, užsakyti ir 
gauti pažymas apie atsiskaitymą, elektroniniu parašu pasirašyti sutartis. Skatinome klientus rinktis 
skaitmeninį sąskaitų valdymą ir atsisakyti įprasto popierinių sąskaitų tvarkymo. Taip pat sudarėme 
galimybę dėl pandemijos finansiškai nukentėjusiems gyventojams atidėti mokėjimo terminus ir 
individualiai susitarti dėl skolos mokėjimo. Tiesioginio kontakto vengėme vykdydami vandens 
apskaitos prietaisų kontrolę bei teikdami įvairias papildomas paslaugas. Taikytos priemonės 
padėjo išlaikyti glaudų ryšį su klientais ir sklandžiai atlikti suplanuotus darbus. 

Dar viena sritis, kuriai skiriame daug dėmesio, – tai siekis prisidėti prie žalios, inovatyvios ir 
aplinkai draugiškos ekonomikos. Nuo vasario mėnesio bendrovė nebekaupia saugyklose taršaus 
džiovinto dumblo, o jį perduoda AB „Akmenės cementas“ deginti. Gamykla dumblo granules 
degina kaip alternatyvų kurą ir šilumos energiją bei pelenus panaudoja cementui gaminti. Šiais 
metais buvo perduotos 2423 tonos. Tokiu būdu apdoroto džiovinto dumblo problema 
išsprendžiama maksimaliai, nepaliekant jokių atliekų ir neteršiant aplinkos. Bendrovė yra pirmoji 
įmonė Lietuvoje, išsprendusi dumblo utilizavimo problemą. 

Nuotekų valykloje bendrovė ketina įgyvendinti dar vieną atsinaujinančios energetikos 
projektą. Pritarus bendrovės valdybai, čia planuojama statyti 500 kilovatų galios saulės elektrinę 
nuotekų valyklos poreikiams. Skaičiuojama, kad per metus bendrovė pasigamintų apie 450–495 
MWh elektros energijos maždaug už 40–45 tūkst. eurų. Bendrovė jau pateikė paraišką Aplinkos 
projektų valdymo agentūrai projekto paramai gauti pagal Klimato kaitos programą. Saulės 
elektrinės statyba gali kainuoti iki 440 tūkst. Eur (be PVM). Pagal programą būtų subsidijuojama 
iki 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Išankstiniais skaičiavimais, šis aplinką tausojantis 
sprendimas, tarnausiantis apie 25 metus, bendrovei atsipirks per 8–9 metus ir ateityje leis ženkliai 
sutaupyti. Bendrovei atsisakius taršių elektros energijos šaltinių naudojimo, saulės elektrinės 
eksploatacijos laikotarpiu anglies dvideginio emisijų sumažės apie 5200 tonų. 

Pažangus inžinerinis sprendinys, tausojantis žmonių sveikatą ir aplinką, 2021 m. vasarą bus 
įgyvendintas pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje, kurioje šiuo metu diegiama kvapų 
šalinimo sistema. Užbaigus darbus, įdiegta sistema neutralizuos iki 94 proc. sklindančių kvapų ir 
oro tarša, net ir esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, nebepasieks gyvenamųjų 
teritorijų ribų. Beveik 113 tūkst. Eur (be PVM) kainuojantį projektą iš dalies finansuoja Lietuvos 
aplinkos apsaugos investicijų fondas. 

Bendrovė savo kasdieninės veiklos pavyzdžiu įsitraukia į darnaus vystymosi procesus ir visose 
veiklos srityse siekia aktualių tvarumo tikslų. Tai patvirtina gerėjantys veiklos rodikliai ir 
finansiniai rezultatai. Šiais metais bendrovė uždirbo 601 tūkst. eurų grynojo pelno ir jau septintus 
metus dirbo pelningai. Teigiami veiklos rezultatai bendrovei leidžia nuosekliai spręsti aktualias 
vandentvarkos ūkio problemas. Tikimės, kad akcininkas – Šiaulių miesto savivaldybė – pritars 
pelno lėšas skirti tolimesnei tinklų plėtrai ir vandentvarkos infrastruktūrai atnaujinti.  

Atsižvelgiant į akcininko lūkesčius bei reikalavimus vandentvarkos sektoriui, metų pabaigoje 
bendrovė parengė 2021–2030 metų veiklos strategiją. Prioritetuose išlieka paslaugų plėtra ir 
kokybė, veiklos efektyvumas, taršos prevencija bei pažangios organizacijos kūrimas. Artimiausią 
dešimtmetį bendrovės laukia daug iššūkių ir darbų. Darbuotojai nori būti šių pokyčių dalimi ir 
savo idėjomis bei kasdieniniu darbu prisidėti prie miesto visuomenės sveikatos, socialinės ir 
ekonominės gerovės kūrimo bei aplinkosaugos.  

Šie metai buvo darbingi ir kupini iššūkių dėl karantino apribojimų. Mums kaip niekad buvo 
svarbu užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą, nuotekų valymą, įrengimų ir tinklų priežiūrą, 
operatyviai reaguoti į gedimus. Šiuo visiems sudėtingu laikotarpiu kiekvienas iš 243 bendrovės 
darbuotojų neša didelę atsakomybę už priskirtą veiklos barą, yra svarbus ir reikalingas. Dalis 
darbuotojų neišvengiamai privalėjo tiesiogiai dirbti objektuose, kita dalis – administracijos 
darbuotojai – prisitaikė prie nuotolinio darbo sąlygų. Nuotolinio darbo patirtis pakeitė 
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nusistovėjusią darbo tvarką bei požiūrį į darbo organizavimą. Mes, kaip ir daugelis kitų įmonių, 
kolektyve neišvengėme koronaviruso infekcijos, tačiau savalaikiai ir operatyviai priimti 
sprendimai padėjo išspręsti iškilusias problemas.  

 
 
 
Jonas Matkevičius 
generalinis direktorius  
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1. SVARBIAUSI 2020 METŲ VEIKOS ĮVYKIAI 
 

Nuo vasario mėnesio bendrovė perduoda AB „Akmenės cementas“ deginti nuotekų valymo 
dumblo apdorojimo procese susidarantį taršų džiovintą (iki 8 proc. drėgnumo) dumblą. Šiais 
metais dumblo perduota 2423 tonos. Džiovintas nuotekų dumblas yra paverčiamas naudingu 
energijos produktu – šilumos energija, o pelenai panaudojami produkcijos – cemento – gamyboje. 
Tokiu būdu bendradarbiaujančios įmonės kryptingai prisideda prie atsakingos aplinkosaugos ir 
žiedinės  ekonomikos: UAB „Šiaulių vandenys“ nebekaupia taršaus džiovinto dumblo saugyklose, 
o AB „Akmenės cementas“, pereidama prie atsinaujinančių energijos šaltinių, mažina anglies 
naudojimą. UAB „Šiaulių vandenys“ yra pirmoji įmonė Lietuvoje, išsprendusi apdoroto džiovinto 
dumblo utilizavimo problemą. 

Vasario 24 d. bendrovė su UAB „SROS“ pasirašė projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų 
plėtra Šiaulių miesto Lieporių–Šventupio gyvenamajame rajone“ rangos sutartį. Pagal šią sutartį 
rangovas per 18 mėn. paklos 7,2 km vandentiekio ir 5,8 km nuotekų tinklų bei įrengs vieną 
požeminę nuotekų perpumpavimo siurblinę. Vamzdynai plėtojami Žiemgalių, Kalniškių, 
Lietuvininkų, Sembos, Aisčių ir Tyravos gatvėse. Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėje tiesiamos 
vandentiekio ir nuotekų vamzdynų atšakos iki kiekvieno sklypo ribos. Išplėtojus tinklus, 
centralizuotai teikiamos paslaugos taps prieinamos 98 esamiems namų ūkiams ir dar 107 namų 
ūkiams perspektyvoje. Projektą planuojama užbaigti 2021 m. vasaros pradžioje. Darbai kainuos 
beveik 1,12 mln. eurų (be PVM). UAB „Šiaulių vandenys“ parengė tinklų techninį projektą ir, 
Šiaulių miesto savivaldybei pritarus, darbus vykdo savomis lėšomis. Projektas įgyvendinamas 
vadovaujantis 2017 m. liepos 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintu „Šiaulių miesto 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimu“. 

Kovo 24 d. bendrovė užbaigė projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto 
Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje“. Nauji vamzdynai nutiesti Aukštabalio, 
Statybininkų, Baltų, Rambyno, Pikeliškės, Tauro ir Išradėjų gatvėse. Iš viso paklota 4,33 km 
vandentiekio ir 5,14 km nuotekų tinklų, įrengtos 3 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. 
Įrengiant tinklus gatvėse, nutiesti vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai iki kiekvieno sklypo ribos. 
Kokybiškos centralizuotai teikiamos paslaugos tapo prieinamos 66 esamiems namų ūkiams ir dar 
70 namų ūkių perspektyvoje. Darbų atlikta už 983,34 tūkst. eurų (be PVM). Projektas įgyvendintas 
vadovaujantis 2017 m. liepos 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintu „Šiaulių miesto 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimu“. Šiaulių 
miesto savivaldybės pritarimu, UAB „Šiaulių vandenys“ darbus vykdė savomis lėšomis.  

Gegužės 1 d. naujai atgijo Šiaulių bulvare esantis fontanas-skulptūra „Pelikanai“. 
Suremontuota suirusi baseino hidroizoliacija, pakeista pasenusi fontano technologinė įranga, 
vamzdynai bei apšvietimo instaliacija. Po remonto fontanas trykšta dinamiškomis srovėmis, o 
vakare nušvinta ryškiomis spalvomis. 1978 m. pastatytas fontanas-skulptūra „Pelikanai“ yra 
pirmasis spalvotai nušvitęs fontanas Šiauliuose. Objekto remontas kainavo apie 19 tūkst. eurų (be 
PVM). 

Gegužės 5 d., minint Vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinę dieną, penki bendrovės 
darbuotojai įvertinti apdovanojimais. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos padėkos raštais 
už ilgametį, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą vandentvarkos ūkio srityje apdovanota vyr. 
buhalterės pavaduotoja Daiva Steponavičienė, Avarinės tarnybos viršininkas Giedrius Devėnas ir 
Komunikacijos departamento vadovė Irma Urbonaitė. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos garbės 
raštai už ilgametį, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą vandentvarkos ūkio srityje įteikti Projektų 
įgyvendinimo skyriaus viršininkui Kęstučiui Laukaičiui ir Gamybinio-techninio skyriaus 
inžinierei Eugenijai Šilkienei. 

Birželio 12 d. bendrovė užbaigė vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbus pagal 
2018 m. balandžio 18 d. pasirašytą rangos sutartį su „Per Aarsleff A/S“. Pagal šią sutartį Šiauliuose 
buvo rekonstruota 2,71 km labiausiai susidėvėjusių vandentiekio ir 7,87 km nuotekų tinklų. 
Atnaujinus vamzdynus, pagerėjo geriamojo vandens bei tiekimo kokybė, sumažėjo vandens 



UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2020 METŲ METINIS PRANEŠIMAS  

 
7 

nuostoliai tinkluose, gedimų skaičius, užtikrinama aplinkos švara. Rangovas darbų atliko už 3,45 
mln. Eur (be PVM). Darbai įgyvendinti pagal projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų 
rekonstravimas Šiaulių mieste“, finansuojamą Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (50 proc.) ir 
UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis (50 proc.). 

Liepos 7 d. bendrovė užbaigė paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbus pagal 2018 m. 
liepos 26 d. pasirašytą sutartį su rangovu UAB „Statovita“. Pagal šią sutartį Šiauliuose buvo 
rekonstruota 5,28 km labiausiai susidėvėjusių paviršinių nuotekų tinklų. Atnaujinus vamzdynus, 
sumažėjo gedimų tinkluose, gatvių užtvindymo tikimybė, užtikrinamas aplinkos tausojimas. 
Rangovas darbų atliko už 1,88 mln. Eur (be PVM). Darbai įgyvendinti pagal projektą „Šiaulių 
miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“, finansuojamą Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (85 
proc.) ir UAB „Šiaulių vandenys“ bei Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis (15 proc.).  

Liepos 8–9 d. vyko pakartotinis sertifikavimo auditas, kurį atliko UAB „TUV Uolektis“ 
auditoriai. Audito tikslas – įsitikinti, kad bendrovėje įdiegtos ir į vieningą sistemą integruotos 
kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei energijos naudojimo vadybos 
sistemos, atitinkančios ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 bei ISO 50001:2018 
tarptautinių standartų reikalavimus, tinkamai funkcionuoja ir yra prižiūrimos. Po audito UAB 
„Šiaulių vandenys“ sertifikatas pratęstas iki 2023 m. rugpjūčio 23 d. su išplėsta vadybos sistemų 
taikymo sritimi, pridedant dumblo tvarkymo veiklą. Galiojančio sertifikato taikymo sritis apima 
šiuos padalinius: Vandens paėmimas, gerinimas, tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas, dumblo 
tvarkymas, geriamojo vandens ir nuotekų kokybės kontrolė, vandentiekio, nuotekų tinklų ir 
įrenginių projektavimas ir statyba. 

Rugpjūčio 13 d. bendrovė su UAB „Airplus1 Lituanica“ pasirašė projekto „Kvapų šalinimo 
sistemos įrengimas pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje“ rangos sutartį. Šiuo projektu 
siekiama sumažinti iš siurblinės sklindančius kvapus, kurie, esant nepalankioms meteorologinėms 
sąlygoms, gali sukelti nepatogumų aplinkiniams gyventojams. Įrengus kvapų šalinimo sistemą, 
oro tarša iš šios siurblinės sumažės 2–3 kartus (bus neutralizuota iki 94 proc. sklindančių kvapų) 
ir nemalonūs kvapai nebepasieks gyvenamųjų teritorijų ribų. Darbai bus įgyvendinti per 12 mėn. 
ir kainuos  112,9 tūkst. Eur (be PVM). Liepos 17 d. bendrovė su Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė šio projekto subsidijos teikimo sutartį. 
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (68,7 proc.). 

Spalio mėnesį užbaigtas remontuoti Šiaulių vandentiekio bokšto, iškilusio į 45 metrų aukštį, 
fasadas. Remonto metu bokšto sienoje rastas išmūrytas istorinis paminklas – raudonų plytų 
kryžius, liudijantis 1940 m. įvykius. Amžininkų liudijimu, šiuo ženklu išreikštas pasipriešinimas 
atėjusiai naujai politinei sistemai ir prasidėjusiam puolimui prieš tikėjimą. Yra ir kita versija – taip 
buvo pagerbtas bokšto statyboje žuvęs darbininkas. Ilgus dešimtmečius po tinko sluoksniu slypėjęs 
šis unikalus istorinis ženklas, atgręžtas į Vasario 16-osios gatvę, dabar yra pilnai atidengtas, 
sutvarkytas ir matomas visiems. Remonto darbai kainavo apie 38,7 tūkst. eurų (be PVM).  

Pritarus bendrovės valdybai, nuotekų valykloje planuojama statyti 500 kilovatų galios saulės 
elektrinę. Bendrovė, gavusi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos leidimą plėtoti elektros 
energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių, gruodžio mėnesį pateikė 
paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai projekto paramai gauti pagal Klimato kaitos 
programą. Skaičiuojama, kad nuotekų valykloje įrengus saulės elektrinę, per metus vidutiniškai 
būtų pagaminama apie 450–495 megavatvalandžių elektros energijos maždaug už 40–45 tūkst. 
eurų. Pagamintą elektrą planuojama suvartoti nuotekų valykloje. Saulės elektrinės statyba gali 
kainuoti iki 440 tūkst. Eur (be PVM). Pagal Klimato kaitos programą priemonės įgyvendinimui 
būtų skiriama iki 30 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Preliminariais skaičiavimais, šis 
aplinką tausojantis sprendimas UAB „Šiaulių vandenys“ atsipirks per 8–9 metus ir ateityje leis 
ženkliai sutaupyti. 

Šiaulių miesto savivaldybei pritarus, 2020 m. UAB „Šiaulių vandenys“ tęsė vandentiekio įvadų 
ir nuotekų šalinimo išvadų įrengimo darbus pagal pateiktus gyventojų prašymus. Įrengus 
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vamzdynų atšakas iki 69 sklypų ribos, patenkinti 85 gyventojų prašymai. Iš viso nutiesta 966,5 m 
vandentiekio įvadų ir 1266,3 m nuotekų išvadų. Darbų atlikta už 296 tūkst. eurų (be PVM). UAB 
„Šiaulių vandenys“ darbus vykdė savomis lėšomis.  

 

2. APIE BENDROVĘ 
 

UAB „Šiaulių vandenys” yra šiuolaikiškai dirbanti, į vartotoją orientuota, modernią techniką, 
technologijas bei efektyvius valdymo metodus įdiegusi įmonė, Šiaulių regiono vandentvarkos 
lyderė bei viena iš pirmaujančių šios srities įmonių Lietuvoje, teikianti geriamąjį vandenį ir 
tvarkanti nuotekas daugiau nei 54 tūkst. klientų. Įgyvendindama Lietuvos Respublikos geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas, bendrovė siekia, kad teikiamos 
paslaugos būtų prieinamos daugeliui aptarnaujamos teritorijos gyventojų ir kad paslaugų kokybė 
atitiktų jų lūkesčius. Bendrovė turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją ir vykdo veiklą Šiaulių mieste, 
Aukštelkės, Ginkūnų, Jurgeliškių ir Vijolių kaimuose, esančiuose Šiaulių rajono savivaldybėje. 

2015 m. buvo patvirtintas UAB „Šiaulių vandenys“ strateginis planas, kuriame buvo 
suformuluota misija, vizija ir strateginiai tikslai bei uždaviniai 2015-2020 m. laikotarpiui.   

Misija – užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 
klientams, patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai. 

Vizija – auganti, socialiai atsakinga, pažangos siekianti, gerinanti teikiamų paslaugų kokybę 
bendrovė, kurioje gera dirbti. 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-253 „Dėl uždarosios 
akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ 2018 – 2020 metų veiklos plano patvirtinimo” ir Šiaulių 
rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-216 „Dėl uždarosios akcinės 
bendrovės „Šiaulių vandenys“ 2018 – 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas 
UAB „Šiaulių vandenys“ 2018 – 2020 metų veiklos planas, kuriame numatytos priemonės, skirtos 
užtikrinti UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų patikimumą ir kokybę. Didžiąja dalimi 
veiklos nukreiptos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukciją 
bei plėtrą.  

2020 m. patvirtintas UAB „Šiaulių vandenys“ strateginis veiklos planas 2020 – 2022 m. 
laikotarpiui. 

 
3. BENDROVĖS VALDYMAS 

 
Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vienasmenis 

valdymo organas – bendrovės vadovas, kuris vadinamas generaliniu direktoriumi. Stebėtojų taryba 
nėra sudaroma. 

2020 m. du kartus buvo didintas bendrovės įstatinis kapitalas ir šiuo pagrindu keisti įstatai: 
1. 2020 m. gegužės 15 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

Nr. A-618 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir 
įstatų pakeitimo“ buvo priimtas sprendimas padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 1 182 987,04 Eur 
išleidžiant 40 849 vnt. paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 
– 28,96 Eur. 2020 m. birželio 8 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti pakeisti įstatai su 
padidintu įstatiniu kapitalu. 

2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl 
pritarimo investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti nepiniginiu įnašu uždarosios 
akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą“ ir Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. A-1225 „Dėl uždarosios akcinės 
bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų pakeitimo“ padidino įstatinį 
kapitalą 2 047 877,44 Eur, Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu 
nekilnojamuoju turtu, išleidžiant 70 714 vnt. paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų, kurių 
kiekvienos nominali vertė yra 28,96 Eur. Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas iki 
56 136 237,76 Eur. Jis padalytas į 1 938 406 vnt. nematerialiąsias 28,96 Eur nominalios vertės 



UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2020 METŲ METINIS PRANEŠIMAS  

 
9 

vardines akcijas. Šios akcijos nuosavybės teise priklauso Šiaulių miesto savivaldybei, jas 
patikėjimo teise valdo, naudoja ir jomis disponuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
direktorius. Šiuo pagrindu 2020 m. rugsėjo 22 d. buvo sudaryta akcijų pasirašymo sutartis su 
Šiaulių miesto savivaldybe bei pakeisti įstatai, kurie Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti 
2020 m. rugsėjo 28 d. 

 

3.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas 

 
Bendrovės 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.  

 

3.2. Bendrovės valdyba 

 
Bendrovės valdyba yra kolegialus valdymo organas, sudaromas iš šešių narių, kuriuos ketverių 

metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas.  
Bendrovės valdybą sudaro: 
Valdybos pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės Administracijos 

direktoriaus pavaduotojas. 
Valdybos nariai: 
Jonas Matkevičius, UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius; 
Vida Lašinienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos 

departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė; 
Angelija Michalauskienė, nepriklausoma valdybos narė; 
Audronė Danielaitienė, nepriklausoma valdybos narė; 
Česlovas Kasputis, nepriklausomas valdybos narys. 
Valdyba savo veiklą vykdo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, 

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

 

3.3. Bendrovės vadovas 

 
Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų 

bendrovės valdyba. Generalinis direktorius organizuoja kasdienę bendrovės veiklą, vadovauja 
administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrovės gamybinę, komercinę bei finansinę veiklą, 
efektyviai naudoja bendrovės turtą ir kt. 

UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius yra Jonas Matkevičius, kuris bendrovei 
vadovauja nuo 2007 m. gruodžio mėnesio. 

 

3.4. Bendrovės valdymo struktūra 
 

Bendrovės valdymo struktūra, patvirtinta UAB „Šiaulių vandenys“ valdybos 2019 m. gegužės  
29 d. sprendimu Nr. 05-10, kuri galiojo nuo 2019 m. liepos 4 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.  
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Bendrovės valdymo struktūra, patvirtinta UAB „Šiaulių vandenys“ valdybos 2020 m. gruodžio 

17  d. sprendimu Nr. VS-27, kuri galioja nuo 2021 m. sausio 1 d.  
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4. VADYBOS SISTEMOS 
 

2002 m. bendrovėje įdiegtos kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos, atitinkančios 
tarptautinių LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 14001 standartų reikalavimus. 2008 m. įdiegta 
sertifikuota darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti 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. Tarptautinė standartizacijos 
organizacija (angl. International Standartization Organization - ISO) 2018 m. kovo mėnesį išleido 
naują standartą – ISO 45001:2018 „Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. 
Reikalavimai ir taikymo nurodymai“, pakeitusį tarptautinį darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos 
sistemos standartą BS OHSAS 18001:2007. Todėl 2020 m. bendrovėje atnaujinta saugos ir 
sveikatos vadybos sistema, kuri šiuo metu atitinka naujai išleisto ISO 45001:2018 standarto 
reikalavimus. 

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, 2015 m. bendrovėje įdiegtas LST EN ISO 50001 „Energijos naudojimo vadybos 
standartas“. Energijos naudojimo vadybos standartas (ENVS) integruotas į jau veikiančias 
vadybos sistemas bendrovėje. Šiame standarte apibrėžiami reikalavimai, taikomi energijos 
naudojimui ir sąnaudoms, įskaitant matavimą, dokumentus ir rezultatų pateikimą, įrenginių, 
sistemų, procesų projektavimą bei pirkimą ir personalą, kuris turi įtakos energiniam efektyvumui. 
ENVS įgalina bendrovę laikytis sisteminio požiūrio, siekiant nuolat gerinti energinį efektyvumą, 
įskaitant energinį našumą, energijos naudojimą ir sąnaudas. 2018 m. rugpjūčio mėnesį išleistas 
antrasis Energijos vadybos sistemos standarto leidimas – ISO 50001:2018, pakeičiantis pirmąjį - 
ISO 50001:2011 leidimą. 2020 m. ENVS atnaujintas ir šiuo metu atitinka naują Energijos 
naudojimo vadybos standarto ISO 50001:2018 versiją. 

Vadovaujantis ISO standartais, bendrovės veikla aprašyta 26 procedūrose ir sistemų 
vadovuose, reglamentuojančiuose įvairius vykdomus procesus bei jų sąveiką. Procedūrų 
reikalavimai taikomi visai veiklai, susijusiai su vandens paėmimu ir gerinimu, vandens tiekimu, 
nuotekų surinkimu, nuotekų valymu, dumblo tvarkymu, geriamojo vandens ir nuotekų kokybės 
kontrole, vandentiekio ir nuotekų tinklų bei įrenginių projektavimu ir statyba. 

Bendrovėje yra patvirtintos kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei 
energijos naudojimo politikos, kurios suderintos su bendrovės strategijoje numatytų iniciatyvų 
įgyvendinimu. Visi bendrovės darbuotojai supažindinti su politikomis, kurių nuostatomis privalo 
vadovautis savo darbinėje veikloje. 

Pagal nustatytą tvarką, kasmet bendrovėje atliekamas įdiegtų sistemų vidaus auditas, kurio 
metu tikrinama visų bendrovės padalinių veikla. Audito metu užfiksuotos neatitiktys yra 
analizuojamos ir šalinamos, taip užtikrinant vykstančių procesų nuolatinį gerinimą. 

Bendrovė nuolat siekia sudaryti sąlygas ir prielaidas kokybiškesnei veiklai, aiškiau suprasti 
problemas, nustatyti veiklos procedūrų vertinimo metodus ir taikymo galimybes. Bendrovė, 
teikdama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo 
paslaugas ir naudodama turimus išteklius, siekia maksimalios naudos klientui. 

Tai, kad einama teisingu keliu, rodo 2020 m. liepos 8-9 dienomis UAB „Šiaulių vandenys“ 
sėkmingai atliktas vadybos sistemų sertifikacinis auditas pagal LST EN ISO 9001:2015, LST EN 
ISO 14001:2015, LST EN ISO 45001:2018 ir LST EN ISO 50001:2018 standartų reikalavimus. 
Išorės auditą atliko Vokietijos vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e. V. 
padalinys Lietuvoje UAB „TUV Uolektis“.  

Išduoti sertifikatai galioja iki  2023 m. rugpjūčio 23 d. 
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5. BENDROVĖS DARBUOTOJAI 

 
Per 2020 m., modernizuojant technologinius procesus bei optimizuojant organizacinę 

struktūrą, panaikinta 2,5 etato. 2020 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 243 darbuotojai 
(neįskaitomi darbuotojai, kuriems suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, atostogos vaikui 
prižiūrėti), iš jų: 

 136 darbininkai; 
 104 specialistai; 
 3 vadovai. 

 

 
 

Bendrovėje dirba didelę darbo patirtį turintys žmonės: 57 proc. visų darbuotojų bendrovėje 
dirba 11 metų ir daugiau. Bendrovės darbuotojų vidutinis amžius – 51,3 metai.  

Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų atliekamo darbo 
pobūdį, bendrovėje kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs mokymai. 2020 m. darbuotojai 
dalyvavo įvairiuose tobulinimo seminaruose, taip pat dalis darbuotojų buvo apmokyti ir atestuoti 
pagal profesinio mokymo, profesinio sveikatos ir darbų saugos mokymo programas. Iš viso 2020 
m. kvalifikaciją kėlė 134 darbuotojai. Bendrovės viduje – naujai apmokyti ir žinios patikrintos 11 
darbuotojų, pakartotinai profesinės žinios patikrintos 39 bendrovės darbuotojams. 

Visoje Lietuvoje paskelbus karantiną, bendrovė, atsižvelgdama į darbo organizavimo 
specifiką, įvertinant darbo funkcijų atlikimo galimybes nuotoliniu būdu, didžiajai daliai specialistų 
sudarė sąlygas dirbti iš namų, t. y. nuotoliniu būdu. Darbo organizavimas nuotoliniu būdu 
vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, „UAB „Šiaulių vandenys“ 
nuotoliniu darbo tvarkos aprašu“, patvirtintu UAB „Šiaulių vandenys“ generalinio direktoriaus 
2018 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. rv. i. 3-133 bei darbuotojo ir darbdavio susitarimu 
(personalizuotas generalinio direktoriaus įsakymas). 

 

6. BENDROVĖS VEIKLA 

 
UAB „Šiaulių vandenys“ vykdoma pagrindinė veikla yra: 

 vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas;  
 nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas; 
 paviršinių nuotekų tvarkymas; 
 nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis. 
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Pagrindiniai veiklos rodikliai 2020 2019

tūkst. m3 proc.
Išgauto vandens kiekis 4 276,3 4 385,1 -108,8 -2,5%
Išvalytų nuotekų kiekis 6 988,6 6 744,4 244,2 3,6%
Geriamojo vandens tiekimo paslaugos pardavimai 3 754,5 3 724,8 29,7 0,8%
Nuotekų tvarkymo paslaugos pardavimai 3 899,3 3 873,7 25,6 0,7%
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos pardavimai 2 616,8 2 570,7 46,2 1,8%

vnt. proc.
Fiziniai asmenys 52 186 51 909 277 0,5%
Juridiniai asmenys 1 644 1 583 61 3,9%
Paviršinių nuotekų tvarkymo abonentai 630 617 13 2,1%

km proc.
Vandentiekio tinklai 632,6 626,8 5,7 0,9%
Nuotekų tinklai 636,3 629,4 6,8 1,1%
Paviršinių nuotekų tinklai 262,6 262,6 0,0 0,0%

darb. proc.
Darbuotojų skaičius gruodžio 31d. 243 244 -1 -0,4%

Pokytis

Veiklos rodikliai, tūkst. m3

Klientų skaičius gruodžio 31 d.

Eksploatuojamų tinklų ilgis, km

Darbuotojai

 
 

6.1. Geriamojo vandens tiekimas 
 

6.1.1. Vandens gavyba ir ruošimas 

 
Geriamąjį vandenį Šiaulių miestui ir daliai Šiaulių rajono gyventojų ir įmonių bendrovė 2020 

m. tiekė iš Birutės, Lepšių bei Aukštrakių vandenviečių. 
Ataskaitiniais metais iš vandenviečių gręžinių išgauta 4 276,3 tūkst. m3 vandens. Išgautas 

požeminis vanduo ruošiamas vandens kokybės gerinimo įrenginiuose Birutės ir Lepšių 
vandenvietėse, Rėkyvos vandens ruošykloje ir tiekiamas vartotojams bei abonentams. 2020 m. 
vandens gerinimo įrenginiuose buvo paruošta 4 295,4 tūkst. m3 geriamojo vandens, įvertinus 
pakartotinai valomą vandens kiekį Rėkyvos vandens ruošykloje. 

2020 m. bendrovė vartojimui patiekė 4 198,5 tūkst. m3 geriamojo vandens, iš jų 40,9 proc. – iš 
Lepšių vandenvietės, 58,7 proc. – iš Birutės vandenvietės, 0,4 proc. – iš Aukštrakių vandenvietės 
(didžioji dalis šioje vandenvietėje išgauto vandens sunaudojama nuotekų valymo bei dumblo 
apdorojimo įrenginių technologiniuose procesuose).  

 

 
 

Vartotojams (abonentams) per 2020 m. vidutiniškai tiekta apie 11,5 tūkst. m3 vandens per parą. 
 

6.1.2. Vandens tiekimas 

 
Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė eksploatavo 632,6 km vandentiekio tinklų Šiaulių 

mieste, Ginkūnų, Aukštelkės bei Vijolių gyvenvietėse (Šiaulių rajonas), 27 trečio vandens 
pakėlimo siurblines, 1 272 gaisrinius hidrantus, 2 vandens ėmimo kolonėles.  

 
 

2 466,0

1 715,2

17,2

2020 m. patiekto vandens kiekis ( tūkst. m3 )

Birutės vandenvietė

Lepšių vandenvietė

Aukštrakių vandenvietė
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Vandentiekio tinklų ilgis km 632,6 626,8
Iškvietimai dėl vandentiekio gedimų vnt. 2 448 3 298
Vandentiekio gedimai vnt. 449 540

iš jų su žemės kasimo darbais vnt. 103 118
Geriamojo vandens nuostoliai tinkluose tūkst. m3 312,6 437,6
Geriamojo vandens nuostoliai tinkluose                          
(nuo patiekto vandens kiekio)

proc. 7,5 10,2

Pakeistos sklendės vnt. 123 195
Pakeisti hidrantai vnt. 17 22
Rekonstruoti vandentiekio tinklai (ūkio būdu) m 568,3 421

iš jų: tinklų m 484,3 375
vandentiekio įvadų m 84 46

Automatizuotos III  vandens pakėlimo siurblinės vnt. 2 2

Rodiklis Mato vnt. 20192020

 
 

Per 2020 m. buvo užregistruota 449 vandentiekio tinklų gedimų, iš kurių 103 (22,9 proc.) buvo 
su žemės kasimo darbais. Apie pusę visų avarijų su žemės kasimo darbais įvyksta žiemos 
mėnesiais, nes pilkojo ketaus vandentiekio vamzdžiai neatsparūs deformacijoms ir žemės grunto 
judėjimui.  

Nuostoliai vandentiekio tinkluose ataskaitiniais metais sumažėjo 125,0 tūkst. m3 ir sudarė 7,5 
proc. viso patiekto vandens (2019 m. jie sudarė 10,2 proc., 2018 m. - 12,9 proc.). Tam įtakos turėjo 
ne tik 13 proc. mažesnis gedimų su žemės kasimo darbais skaičius vandentiekio tinkluose, bet ir 
įgyvendintos netekčių mažinimo priemonės: vandens nutekėjimo paieškos grupė patikrino 36,6 
km vandentiekio tinklų, rekonstruota 1,3 km vandentiekio tinklų (iš jų 0,6 km ūkio būdu), 
įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą vandentvarkos 
projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“ iki 2020 m. pabaigos 
buvo rekonstruota 21,05 km vandentiekio tinklų (iš jų 11,04 km per 2019 m., 0,2 km per 2020 m.). 
Ženklų poveikį vandens nuostolių mažėjimui turėjo ir nuo 2015 m. įdiegta nutekėjimų 
informavimo sistema (bendrovė pirmoji Lietuvoje įdiegė skaitmeninį viso miesto vandentiekio 
tinklo hidraulinį modelį ir nutekėjimų informavimo sistemą), leidusi operatyviau nustatyti vandens 
nutekėjimų zonas, taip sutrumpinant avarijų likvidavimo laiką 

 

6.1.3. Geriamojo vandens kokybė 

 
Bendrovės Vandens tyrimų laboratorijos Geriamojo vandens tyrimų padalinys pagal patvirtintą 

Geriamojo vandens programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos Šiaulių departamentu, vykdo nuolatinę ir periodinę geriamojo vandens kokybės priežiūrą. 
Pagal šį planą 2020 m. buvo paimti 636 mėginiai ir nustatyta 8 017 analičių. Birutės ir Lepšių 
vandenvietėse, bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruošto geriamojo vandens kokybei užtikrinti 
vykdoma nuolatinė ir periodinė programinė priežiūra. Geriamojo vandens kokybės kontrolei 
Šiaulių mieste bei Ginkūnų, Rėkyvos, Aukštelkės ir Vijolių gyvenvietėse pasirinkti dar 76 
vandentiekio skirstomojo tinklo taškai nuolatinei programinei priežiūrai, iš jų – 8 taškuose 
vykdoma ir periodinė programinė priežiūra. Mėginių ėmimą iš skirstomojo tinklo taškų 
pakoregavo 2020 m. kovo ir lapkričio mėn. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl COVID-
19 plitimo grėsmės paskelbti karantinai. Kadangi jų metu buvo uždarytos ugdymo įstaigos, 
siekiant užtikrinti geriamojo vandens kokybės kontrolę, suderinus su Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentu, nuolatinei programinei priežiūrai buvo padidintas 
mėginių skaičius iš bendrovės eksploatuojamų geriamojo vandens kolonėlių, siurblinių ir pastatų. 
Vykdant nuolatinę programinę priežiūrą kontroliuojami šie geriamojo vandens saugos ir kokybės 
rodikliai: žarninių lazdelių skaičius, koliforminių bakterijų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų 
skaičius, amonis, drumstumas, spalva, savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija 
(pH), bendroji geležis, skonio slenkstis, kvapo slenkstis. Vykdant periodinę programinę priežiūrą 
Geriamojo vandens tyrimų padalinyje papildomai tirtas: žarninių enterokokų skaičius, aliuminis, 
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manganas, permanganato indeksas, sulfatas, chloridas, fluoridas, nitritas, nitratas, natris, boras, 
cianidas. 

Minėtose vandenvietėse bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas vartotojams tiekiamas 
geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal visus 
indikatorinius ir toksinius rodiklius. Mikrobiologinės vandens taršos atvejų Šiaulių miesto bei 
Ginkūnų, Rėkyvos, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių geriamajame vandenyje nerasta. 

 

6.2. Nuotekų tvarkymas 
 

6.2.1. Nuotekų surinkimas 

 
Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė eksploatavo 636,3 km ilgio buitinių nuotekų tinklų 

Šiaulių mieste, Ginkūnų, Aukštelkės, Vijolių gyvenvietėse (Šiaulių rajonas) bei 67 nuotekų 
siurblines, kuriomis nuotekos nukreipiamos į miesto nuotekų valyklą. 

Didžioji nuotekų surinkimo tinklų dalis yra savitakiniai. 2020 m. nuotekų tinkluose likviduoti 
1139 gedimai, iš jų 20 su žemės kasimo darbais. Pagrindinės priemonės, siekiant mažinti gedimų 
skaičių, yra nuolatinis nuotekų tinklų valymas, plovimas, tyrimas pažangia diagnostine įranga bei 
tinklų rekonstravimas. Per 2020 m. diagnostine aparatūra ištirta 4,03 km buitinių nuotekų tinklų, 
tinklų valymo įrenginiais išplauta 16,7 km, rekonstruota 1,24 km nuotekų tinklų, iš jų 0,71 km 
ūkio būdu.  

 

Nuotekų tinklų ilgis km 636,3 629,4
Nuotekų siurblinių skaičius vnt. 67 61
Gedimai nuotekų tinkluose vnt. 1.139 1.262

iš jų su žemės kasimo darbais vnt. 20 32
Išvalyta ir išplauta nuotekų tinklų km 16,7 19,2
Pašalinta nešmenų t/m3 183,7 576,7
Rekonstruoti nuotekų tinklai (ūkio būdu) m 708,5 184,0

Rodiklis
Mato 
vnt.

20192020

 
 

2020 m. nuotekų infiltracija sudarė 44,0 proc., t. y. į nuotekų valyklą atitekėjo 3 062,8 tūkst. 
m3 daugiau nuotekų, negu jų surinkta iš vartotojų ir abonentų.  

 

 
 

Nuotekų infiltracija iš dalies priklauso ir keičiasi kintant iškritusių kritulių kiekiui, ypač liūčių 
metu. Dėl stipraus lietaus didelis vandens kiekis apsemia miesto gatves, aikštes, žalius plotus. Itin 
didelis lietaus kiekis patenka į buitinių nuotekų tinklus. Paviršinių nuotekų patekimą į buitinių 
nuotekų tinklus lemia tai, kad buitinių nuotekų šulinių dangčiai yra su ventiliacinėmis angomis, 
pro kurias į buitinių nuotekų tinklus ir patenka paviršinės nuotekos. Lietaus vanduo patenka į 
nuotekų tinklus per gatvėse ar kitose vietose įrengtų nuotekų šulinių liukus. 2020 m. birželio 
mėnesį Šiauliuose fiksuota intensyvi liūtis, kuri pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybą 
prilyginama stichiniam meteorologiniam reiškiniui. Tai turėjo įtakos nuotekų infiltracijai, kuri  
ataskaitiniais metais buvo 221,6 tūkst. m3 didesnė, ir lyginant su 2019 m., jos užimama dalis 
surinktame kiekyje padidėjo 1,7 procentinio punkto.  
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Nustatant nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, vadovaujantis Metodikos (plačiau apie ją 7.1 
dalyje), reglamentuojančios kainų skaičiavimą, nuostatomis, leidžiamas infiltracijos dydis yra 20 
proc. Tačiau tai yra įmanoma tik idealiomis sąlygomis, todėl praktiškai nei viena Lietuvos 
vandentvarkos įmonė tokių rodiklių nepasiekia. 

 

6.2.2. 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. yra įdiegtas biogenų (azoto ir fosforo) šalinimas. Valykla pagal 
išvalymo rodiklius atitinka visus šalies ir Europos Sąjungos keliamus reikalavimus nuotekų 
valymui. Per 2020 m. Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalyta 6 968,2 tūkst. m3 
nuotekų. Labai maža dalis surenkamų nuotekų (apie 0,3 proc.) yra valomos Aukštelkės 
biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose, kuriuose per 2020 m. buvo išvalyta 20,4 tūkst. m3 
nuotekų. 

 

 
 

6.2.3. Nuotekų užterštumo kontrolė 

 
2020 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, atsinaujinęs Aplinkos apsaugos agentūros leidimą atlikti 
taršos šaltinių išmetamų ir išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose  
laboratorinius tyrimus ir matavimus, ir imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti, nustatė per 
30 komponentų nuotekose, paviršiniame vandenyje ir dumble (vandenilio jonų koncentracija (pH), 
skendinčios medžiagos, bendrasis fosforas, fosfatai, bendrasis azotas, amonio azotas, nitritų 
azotas, nitratų azotas, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), cheminis deguonies 
sunaudojimas (ChDScr), chloridai, šarmingumas, chromas, varis, nikelis, cinkas, gyvsidabris, 
kadmis, švinas ir kt.). Per 2020 m. paimta 2 240 mėginių iš Šiaulių miesto, Aukštelkės nuotekų 
valymo įrenginių nuotekų, dumblo ir Kulpės upės vandens ir nustatytos 9 569 analitės.  

Tyrimų metu išleidžiamų nuotekų iš Šiaulių miesto ir Aukštelkės nuotekų valyklų po 
biologinio valymo leistinų normų viršijimų nenustatyta, nuotekų valymo įrenginių išvalymo 
efektyvumas atitinka projektinius reikalavimus ir galiojančias nuotekų išvalymo normas.  

 

6.2.4. Nuotekų dumblo tvarkymas 

 
Valant nuotekas, susidaro pirminis ir perteklinis nuotekų valymo dumblas, kuriame yra ne tik 

daug naudingų augalams maisto medžiagų, bet ir ekologiniu požiūriu kenksmingų teršalų. 
Atsižvelgiant į tai jo naudojimas žemės ūkyje yra ribotas. Sprendžiant dumblo tvarkymo problemą, 
Šiaulių miesto nuotekų valykloje buvo pastatyti ir 2012 m. rugsėjo mėn. pradėti eksploatuoti 
Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiai, kurie yra pajėgūs sutvarkyti ne tik Šiaulių miesto nuotekų 

8 002,8   
8 431,8   

7 620,3   

6 744,4   
6 988,6   

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

2016 2017 2018 2019 2020

Išvalytų nuotekų kiekis (tūkst. m3)



UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2020 METŲ METINIS PRANEŠIMAS  

 
17 

valykloje, bet ir atvežtinį aplinkinių rajonų (Joniškio, Baisogalos, Šeduvos, Kuršėnų, Linkuvos, 
Pakruojo, Radviliškio) nuotekų valyklose susidarantį dumblą. 

Svarbiausia nuotekų dumblo panaudojimo sritis – energijos išgavimas. Pūdant dumblą, yra 
išgaunamos biodujos, o iš jų gaminama elektros ir šilumos energija.  

 

Sutvarkytas dumblo kiekis t SM 1 740,4 2 052,8
Sunaudota biodujų MWh 10 760,1 11 054,3

iš jų Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne 
išgautų biodujų

MWh 5735,3 5784,6

Sunaudota gamtinių dujų MWh 3 989,6 3 894,9
Kogeneracinėje jėgainėje pagaminta šiluminės energijos MWh 7 214,7 7 153,9
Kogeneracinėje jėgainėje pagaminta elektros energijos MWh 3 972,9 4 001,5

Rodiklis Mato vnt. 20192020

 
 

Per 2020 m. susidarė 1 740,4t (SM) džiovinto dumblo granulių. Šiaulių regiono nepavojingų 
atliekų sąvartyno rekultivavimui perduota 1 499,4 t dumblo, neviršijant nustatytos leistinos 1 500 
t kvotos. Iki 2019 m., atsižvelgiant į tai, kad galutinio džiovinto dumblo utilizavimo problema 
buvo neišspręsta ir kitų potencialių dumblo naudotojų ir tvarkytojų Lietuvoje nebuvo, bendrovė 
didžiąją dumblo granulių dalį buvo priversta kaupti ir laikyti turimose saugyklose. Iki 2019 m. 
pabaigos džiovinto dumblo granulių buvo sukaupta 6 732,59 t (SM), nusausinto dumblo po 
pūdymo – 81,067 t (SM). 

2019 m. pabaigoje bendrovė išsprendė apdoroto džiovinto dumblo utilizavimo problemą, 2019 
m. gruodžio 10 d. pasirašant su AB „Akmenės cementas“ paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią 
UAB „Šiaulių vandenys“ perduoda šiai bendrovei deginti nuotekų valymo dumblo apdorojimo 
procese susidarantį džiovintą dumblą. Dumblas deginimui perduodamas nuo 2020 m. sausio 
mėnesio. Per 2020 m. AB „Akmenės cementas“ perduota 2 423,36 tonų iki 8 proc. drėgnumo 
džiovinto dumblo. AB „Akmenės cementas“ gamykloje džiovinto dumblo granulės deginamos 
kaip alternatyvus kuras. Cemento gamybai naudojama šiluma, o po degimo – ir pelenai. Tokiu 
būdu apdoroto džiovinto dumblo problema išspręsta maksimaliai, nepaliekant jokių atliekų. 

UAB „Šiaulių vandenys“ yra pirmoji įmonė Lietuvoje išsprendusi apdoroto džiovinto dumblo 
utilizavimo problemą, kuri šalyje nebuvo sprendžiama nuo pat 2012 m., kai buvo pastatyti Šiaulių 
dumblo apdorojimo įrenginiai. 

Siekiant ištuštinti visas dumblo granulių saugyklas, yra numatyta per artimiausius 4 – 6 metus 
nuo 2012 m. sukauptą ir drėgmės kokybinių parametrų neatitinkantį dumblą perduoti VšĮ „Šiaulių 
regiono atliekų tvarkymo centras“ sąvartyno sekcijų apželdinimo darbams.  

2020 m. gruodžio 31 d. nuotekų valyklos turimose saugyklose liko 4 551,7 t (SM) džiovinto 
dumblo granulių ir nusausinto dumblo po pūdymo – 81,067 t (SM). 

 

6.3. Paviršinių nuotekų tvarkymas  
 

6.3.1. Paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas 

  
Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė eksploatavo 262,6 km Šiaulių miesto paviršinių nuotekų 

tinklų bei keturias paviršinių nuotekų valyklas (Kalinausko gatvėje ir Industrinio parko teritorijoje, 
naftos produktų skirtuvas, esantis Vilniaus g. ties Prūdelio tvenkiniu). Surinktos paviršinės 
nuotekos pašalinamos į atvirus vandens telkinius (Talkšos, Ginkūnų, Rėkyvos ežerus ir Prūdelio 
tvenkinį) per 104 išleistuvus. 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl pritarimo 
investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti nepiniginiu įnašu uždarosios akcinės 
bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą” bendrovei perduoti valdyti nuosavybės teise dalis 
(24,9 km) Šiaulių miesto savivaldybei priklausančių paviršinių nuotekų tinklų. 

2020 m., kaip ir kiekvienais metais, buvo intensyviai vykdoma paviršinio vandens išleistuvų, 
šulinių, liukų, surinkimo grotelių priežiūra ir remonto darbai. Per 2020 m. išvalyta 61,5 km 
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paviršinio vandens surinkimo šulinėlių su pajungimais gatvių atkarpose, išplauta 26,6 km 
paviršinių nuotekų tinklų ir kolektorių trasų, o diagnostine aparatūra ištirta 4,2 km paviršinių 
nuotekų tinklų.  

Įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą vandentvarkos 
projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“ per 2020 m. rekonstruota 1,57 km 
paviršinių nuotekų tinklų. Bendrovės lėšomis ataskaitiniais metais rekonstruota 0,86 km paviršinių 
nuotekų tinklų, iš jų ūkio būdu 0,32 km. 

 

Paviršinių nuotekų tinklų ilgis km 262,6 262,6
Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai (metinis projektinis debitas) tūkst. m3 1 216,2 1 216,2
Nustatyta ir pašalinta gedimų vnt. 690 594

iš jų gedimai su žemės kasimo darbais vnt. 15 21
Išleistuvai grioviuose vnt. 104 104
Kontroliuojami išleistuvai pagal monitoringo programą vnt. 15 15
Išvalyta kolektorių trasų ir tinklų km 26,6 22,9
Pašalinta nešmenų t/m3 200,7 178
Suremontuota šulinių, pakeista liukų, trapų vnt. 309 309
Išsiaiškinta nelegalių prisijungimų vnt. 22 1

Rodiklis Mato vnt. 20192020

 
 

6.3.2. Paviršinių nuotekų užterštumo kontrolė 

 
Paviršinių nuotekų kontrolė bendrovėje vykdoma pagal taršos šaltinių išleidžiamų į aplinką 

teršalų monitoringo planą. Iš 268 paviršinių nuotekų mėginių 2020 m. buvo nustatytos 2 036 
analitės.  

2020 m. pagal taršos leidimą buvo kontroliuojama iš 15 paviršinių nuotekų išleistuvų į 
paviršinius vandens telkinius ir 21 pramonės įmonės iš 46 išleistuvų ištekančios paviršinės 
(lietaus) nuotekos, patenkančios į miesto paviršinių nuotekų tinklus. Mėginių ėmimas iš pramonės 
įmonių teritorijose esančių išleistuvų buvo laikinai sustabdytas 2020 m. kovo ir lapkričio mėn. 
visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl COVID-19 plitimo grėsmės paskelbtų karantinų metu. 
Pagal aplinkos monitoringo programą iš paviršinių nuotekų buvo nustatoma: vandenilio jonų 
koncentracija (pH), skendinčios medžiagos, cheminis deguonies suvartojimas (ChDScr), 
biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS7), naftos produktai.  

2020 m., kaip ir kiekvienais metais, buvo vykdoma teršalų, patenkančių į Talkšos ežerą su 
paviršinėmis nuotekomis, kontrolė. Tam buvo tiriami nuotekų mėginiai iš 8 išleistuvų ir nustatyta 
640 analičių. Gautos taršos rodiklių vertės neviršijo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
teisės aktuose nustatytų verčių. 

6.4. Klientų aptarnavimas 
 

6.4.1. Bendrovės klientai 

 
2020 m. pabaigoje UAB „Šiaulių vandenys“ buvo sudariusi tiesioginių atsiskaitymo sutarčių 

su 54 460 fiziniais ir juridiniais asmenimis. 
Bendrovės klientų skaičius, lyginant su praėjusiais ataskaitiniais metais, išaugo 351. 

Didžiausią įtaką klientų skaičiaus augimui turėjo individualių gyvenamųjų namų gyventojų nauji 
prisijungimai prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. 2020 m. bendrovės klientus aptarnaujančio 
Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamento (toliau – Departamentas) darbuotojai kryptingai 
dirbo informuodami šių namų gyventojus apie galimybes prisijungti prie sukurtos geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir pristatydami jiems naudas, kurias turėtų 
tapę bendrovės klientais. Šie veiksmai taip pat turėjo poveikį bendrovės klientų skaičiaus augimui. 
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Kliento tipas 2020 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 d.
Fiziniai asmenys 52 186 51 909

daugiabučių namų butai 42 805 42 805
individualių namų savininkai 9 381 9 104

Juridiniai asmenys* 1 644 1 583
biudžetinės organizacijos 141 149
smulkios įmonės 1 437 1 368
pramonės įmonės 66 66

Paviršinių nuotekų abonentai 630 617
* - įskaitant fizinius asmenis, vykdančius ūkinę-komercinę veiklą  

 

Vykdoma nuolatinė Departamento veiklos efektyvumo analizė, kasdienėje veikloje aktyviai 
naudojama Užduočių skirstymo, kontrolės ir analitikos sistema bei vandens apskaitos kontrolierių 
turima kompiuterinė technika, suteikia Departamentui galimybę sėkmingai atsakyti į bendrovės 
klientų klausimus, pateikti reikiamus sprendimus, užtikrinti kokybišką paslaugų tiekimą, valdyti 
gaunamą informaciją realiu laiku. Diegiamos modernios technologijos, naujų paslaugų teikimo 
būdų ir priemonių kūrimas padeda sėkmingai vykdyti bendrovei iškeltas užduotis, laiku ir 
operatyviai aptarnauti klientus, analizuoti klientų nusiskundimus ir mažinti jų skaičių.  

Su bendrovės klientais bendraujama šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis. Efektyviai 
funkcionuoja trumpųjų SMS žinučių siuntimo paslaugos platforma. Jos dėka klientai operatyviai 
informuojami apie įsiskolinimus, atliekamus planinius vandentiekio ir nuotekų tinklų remonto 
darbus, įvykusias avarijas, kitą bendrovės vykdomą ir klientams aktualią veiklą. Klientai gali 
pateikti prašymus, užsakyti pažymas apie atsiskaitymą, su bendrove sudaryti geriamojo vandens 
tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutartis elektroniniu būdu. 2020 m. sudaryta galimybė pasirašyti 
sutartis elektroniniu parašu. Naudodamiesi šiais sprendimais klientai negaišta savo laiko, o 
dokumentai pasiekia bendrovę saugiais kanalais.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybei šalyje paskelbus pandeminę situaciją, bendrovės 
įgyvendinti techniniai sprendimai ir lankstus požiūris į besikeičiančią situaciją padėjo jai išlaikyti 
glaudų ryšį su klientais ir sklandžiai atlikti suplanuotus darbus aptarnaujant klientus nuotoliniu 
būdu.   

Pradėjus rengti aukštesnės metrologinės tikslumo klasės vandens apskaitos prietaisus, ne tik 
tiksliau apskaitomas vartotojo suvartojamas geriamojo vandens kiekis, bet ir mažėja geriamojo 
vandens nuostoliai daugiabučiuose namuose (2018 m. – 8,9 proc., 2019 m. – 8,7 proc., 2020 m. –
8,4 proc.).  

Įvertinusi geriamojo vandens apskaitai naudojamų tikslesnių vandens apskaitos prietaisų 
teikiamą naudą, bendrovė C metrologinės tikslumo klasės vandens apskaitos prietaisus įrenginėja 
ir individualiuose namuose. 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis individualiuose namuose įrengta 
4 397 vnt. C metrologinės tikslumo klasės vandens apskaitos prietaisų, t. y. 40,5 proc. visų 
individualiuose namuose įrengtų vandens apskaitos prietaisų (10 867 vnt.). 

Planuodama modernių sprendimų įgyvendinimą, bendrovė savo Veiklos strategijoje 2021–
2030 metams yra iškėlusi tikslą diegti šiuolaikiškas vandens apskaitos ir duomenų nuskaitymo 
sistemas bei mažinti vandens nuostolius daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Siekiant 
praktikoje išbandyti naujos kartos vandens apskaitos prietaisų ir duomenų nuskaitymo veikimo 
efektyvumą, detaliau išanalizuoti ir įvertinti ekonominę naudą, bendrovė 2020 m. įrengė 
nuotolinio duomenų  nuskaitymo įrangą 4 daugiabučiuose namuose bei įsigijo 419 vnt. 
ultragarsinių skaitiklių su nuotolinio nuskaitymo galimybe, kuriuos gyventojų butuose planuojama 
sumontuoti 2021 m. I - II ketvirtyje. Įvertinus vykdomo projekto kaštų ir naudos santykį, techninio 
sprendimo privalumus ir trūkumus, bus rengiami ilgalaikiai planai diegti nuotolinio nuskaitymo 
sistemas ir apskaitos prietaisus visame daugiabučių gyvenamųjų namų segmente.  

 

6.4.2. Atsiskaitymas už suteiktas paslaugas 

 
Abonentai ir vartotojai turi galimybę tapti elektroninių sąskaitų sistemos vartotojais. 

Bendrovės klientams sudaryta galimybė matyti sąskaitų archyvą, informaciją apie atliktus 
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mokėjimus, deklaruoti šalto vandens skaitiklių rodmenis, pasikeisti kontaktinius duomenis, 
atsisakyti popierinių sąskaitų. 2019 m. gruodžio 31 d. sąskaitų pateikimu elektroniniu būdu 
naudojosi 38,7 proc. (20 113) visų vartotojų ir 93,2 proc. (1 476) abonentų. 2020 gruodžio 31 d. - 
42,79 proc. (22 329) visų vartotojų ir 93,7 proc. (1 541) abonentų. Departamento darbuotojai 
kiekvieno kontakto metu informuoja klientus apie galimybę gauti sąskaitas ir jas apmokėti 
elektroniniu būdu. 

Bendrovė siūlo įvairius atsiskaitymo už suteiktas paslaugas būdus. Klientai, atsiskaitydami už 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, dažniausiai renkasi šiuos atsiskaitymo 
būdus: internetinę bankininkystę, E-pay paslaugą, E. sąskaitą, loterijos „Perlas“ terminalus. 

 
 

 
 

6.4.3. Geriamojo šalto vandens apskaitos prietaisų keitimas 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 

„Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių 
patikrų sąrašo patvirtinimo“, per 2020 m. bendrovė pakeitė 4 918 daugiabučių namų butuose 
įrengtų šalto vandens apskaitos prietaisų. Atsižvelgdama į šalies epidemiologinę situaciją, 
saugodama savo darbuotojų ir klientų sveikatą, bendrovė karantino laikotarpiu nevykdė 
daugiabučių namų butuose įrengtų šalto vandens apskaitos prietaisų keitimo darbų. Dėl likusių 
nepakeistų skaitiklių patikros žymenų galiojimo pratęsimo bendrovė kreipėsi į Lietuvos 
metrologijos inspekciją ir gavo leidimą pakeisti šiuos šalto vandens skaitiklius iki 2021 m. 
gruodžio 31 d.  

Ataskaitiniais metais bendrovė metrologiškai patikrino ir pakeitė 2 913 įvadinių šalto vandens 
apskaitos prietaisų daugiabučiuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose, pramonės 
įmonėse ir smulkiose įmonėse bei organizacijose. Per 2020 m. renovuoti 38 apskaitos mazgai bei 
filtrai, įrengti 288 nauji šalto vandens apskaitos prietaisai vartotojams. 

 

7. VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI, INVESTICIJOS, PLANAI IR 
PROGNOZĖS 

 

7.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainos 

 
Teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika), patvirtinta 
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“. 

33%

2%

26%

29%

10%

Klientų  pasiskirstymas pagal atsiskaitymo būdus 2020 m.

Bankuose (el. bankininkystė, grynaisiais, kortele)
AB "Lietuvos paštas"
Elektroninės paslaugos (E-pay, E.sąskaita, Ignitis, Viena sąskaita ir kt.)
UAB "Perlo paslaugos"
Kita
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Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainodaroje taikomas ilgalaikių kainų mechanizmas. Bazinės kainos nustatomos trejų metų 
laikotarpiui ir perskaičiuojamos kiekvienais metais. Pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais 
taikomos kainos lygios bazinėms kainoms, antrais ir trečiais metais jos tikslinamos, nustatant 
perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo 
paslaugų bazines kainas. Bazinės kainos perskaičiuojamos, atsižvelgiant į geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekio neatitikimą tarp 
nustatyto bazinėje kainoje ir faktiškai parduoto, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 
sąnaudų pokytį dėl naujai pagal Veiklos ir plėtros planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio 
turto vienetų, faktinius elektros energijos, šilumos, technologinių medžiagų ir technologinio kuro 
kainų, mokesčių tarifų, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio, 
investicijų grąžos ir kitų sąnaudų pokyčius.   

Tiek bazines, tiek perskaičiuotas bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas derina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 
kurias vėliau nustato savivaldybių tarybos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
kontroliuoja, ar savivaldybių tarybų nustatytos ir geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų 
taikomos paslaugų kainos nustatytos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos nuostatomis. 

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. pradėtos taikyti naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, suderintos 
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. O3E-126 ir 
patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-234 bei 
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-181. Patvirtintos 
bazinės kainos yra nustatytos trejų metų laikotarpiui, kurios antraisiais ir trečiais metais turi būti 
peržiūrėtos ir tikslinamos, nustatant perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. 

Perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo 
paslaugų bazinių kainų projektą bei prašymą suderinti perskaičiuotas bazines kainas UAB „Šiaulių 
vandenys“ Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai yra pateikusi 2020 m. liepos 15 d. raštu 
Nr. S-1638 „Dėl perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių 
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“. Šiuo metu vyksta derinimo procedūra. 

UAB „Šiaulių vandenys“ taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainos skelbiamos bendrovės internetinėje svetainėje: https://www.siauliuvandenys.lt/vandens-
paslaugu-kainos-gyventojams/ ir https://www.siauliuvandenys.lt/vandens-paslaugu-kainos-
imonems/. 

 

7.2. Paslaugų teikimo apimtys ir pajamos 

 
Bendrovės pagrindinė veikla yra geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių 

nuotekų tvarkymo bei nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugų 
teikimas. 

2020 m. parduota 3 754,5 tūkst. m3 geriamojo vandens ir sutvarkyta 3 899,3 tūkst. m3 nuotekų 
bei 2 616,8 tūkst. m3 paviršinių nuotekų. 

2020 m. parduota 29,7 tūkst. m3 (0,8 proc.) daugiau geriamojo vandens nei 2019 m., nuotekų 
tvarkymo paslaugų apimtys, lyginant su 2019 m., didesnės 25,6 tūkst. m3 (0,7 proc.), o sutvarkytų 
paviršinių nuotekų kiekis 46,2 tūkst. m3 (1,8 proc.) didesnis nei 2019 m. 
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Bendrovės paslaugų klientai yra suskirstyti į tris grupes – gyventojai, ūkio-buities ir pramonės 
įmonės. Vertinant pardavimus šiuose atskiruose sektoriuose, gyventojų realizacija sudaro apie 54-
55 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 užimama paslaugų dalis sudaro 74-75 proc. viso realizuojamo kiekio.  

 

tūkst. m3 proc.

Geriamojo vandens tiekimas, tūkst. m3 3 754,5 3 724,8 29,7 0,8%
gyventojams 2 016,3 1 945,0 71,3 3,7%
ūkio-buities įmonėms, organizacijoms 1 401,1 1 503,7 -102,6 -6,8%
pramonės įmonėms 337,1 276,1 61,0 22,1%

Nuotekų tvarkymas, tūkst. m3 3 899,3 3 873,7 25,6 0,7%
gyventojams 2 153,0 2 079,9 73,0 3,5%
ūkio-buities įmonėms, organizacijoms 1 386,2 1 477,2 -91,0 -6,2%
pramonės įmonėms 360,1 316,6 43,5 13,7%

Paviršinių nuotekų tvarkymas, tūkst. m3 2 616,8 2 570,7 46,2 1,8%

Pardavimai 2020 2019
Pokytis

 
 

Lyginant paslaugų pardavimo apimtis pagal sektorius, per ataskaitinius metus sunaudoto 
geriamojo vandens bei sutvarkytų nuotekų kiekiai išaugo gyventojų ir pramonės įmonių 
sektoriuose. Gyventojų sektoriuje realizacijos augimą (geriamojo vandens – 3,7 proc., nuotekų –
3,5 proc.) lėmė išaugęs individualių namų vartotojų skaičius. Vartotojų skaičiaus augimą sąlygojo 
bendrovės nuosekliai įgyvendinamos priemonės, didinančios vandens paslaugų prieinamumą, t. y. 
vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų įrengimas iki vartotojo nuosavybės teise valdomų sklypų 
ribų, taip pat šviečiamojo pobūdžio priemonės, raginančios vartotojus naudotis centralizuota 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūra miesto teritorijose, kur tokia 
infrastruktūra yra išvystyta. Šalyje paskelbtas karantinas taip pat turėjo įtakos realizacijos 
pokyčiams: įstaigų bei įmonių veiklos apribojimai sudarė sąlygas augti gyventojų paslaugų 
suvartojimui: didėjo ne tik gyventojų sektoriaus realizacija, bet ir geriamojo vandens, parduodamo 
AB „Šiaulių energija“ karštam vandeniui ruošti, kiekis (1,5 proc.). 

Pramonės įmonių sektoriuje vandens parduota 22,1 proc. (61,0 tūkst. m3) daugiau, nuotekų 
sutvarkyta 13,7 proc. (43,5 tūkst. m3) daugiau nei 2019 m.  dėl didesnio pramonės įmonių paslaugų 
sunaudojimo. Ženklią įtaką šio sektoriaus paslaugų apimčių padidėjimui turėjo tai, kad pasiektas 
susitarimas su AB „MV GROUP Production“, kuri nutraukė nuosavo gręžinio eksploatavimą ir 
geriamuoju vandeniu apsirūpina iš centralizuoto vandentiekio tinklo. 

Tuo tarpu ūkio-buities sektoriaus vandens suvartojimas sumažėjo 6,8 proc. (102,6 tūkst. m3), 
išleistų nuotekų kiekis – 6,2 proc. (91,0 tūkst. m3). Nors geriamojo vandens, parduodamo AB 
„Šiaulių energija“ karštam vandeniui ruošti, kiekis per 2020 m. išaugo 1,5 proc., tačiau kitų 
įmonių, įstaigų, organizacijų naudojamo vandens bei išleidžiamų nuotekų kiekis sumažėjo per 14 
proc. Tam didžiausią įtaką turėjo šalyje paskelbtas karantinas ir apribota įmonių/ organizacijų 
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veikla. Švietimo ir mokslo įstaigų tiek realizuoto vandens, tiek nuotekų kiekiai, lyginant su 2019 
m., sumažėjo per 19 proc. (apie 24 tūkst. m3). 

Paviršinių nuotekų tvarkymo apimtys didesnės 1,8 proc., arba 46,2 tūkst. m3, nuo 2019 m. II 
pusmečio apmokestinus juridinius asmenis, kurie nuosavybės teise valdo turtą tam tikrose 
teritorijose, nuo kurių susidaro paviršinės nuotekos ir patenka į UAB „Šiaulių vandenys“ 
paviršinių nuotekų tinklus, taip pat nuo 2020 m. spalio mėnesio Šiaulių miesto savivaldybė moka 
už paviršinių nuotekų kiekį, susidarantį gatvių, kuriose įrengta paviršinių nuotekų infrastruktūra, 
perduota bendrovei valdyti 2020 m. rugsėjo 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu 
Nr. T-313 „Dėl pritarimo investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti nepiniginiu įnašu 
uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą”, plotuose. 

 

Per 2020 m. UAB „Šiaulių vandenys“ visų veiklų pajamos sudarė 9 788,2 tūkst. Eur. 
Pagrindinės veiklos pajamos sudarė 9 4931,1 tūkst. Eur ir, palyginus su 2019 m., jos padidėjo 

264,5 tūkst. Eur (2,9 proc.). 
Per ataskaitinius metus 170,9 tūkst. Eur (2,2 proc.) gautos didesnės pajamos už geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, 56,5 tūkst. Eur daugiau pajamų už paviršinių 
nuotekų tvarkymą, 32,7 tūkst. Eur daugiau pajamų iš pardavimo veiklos (geriamojo vandens 
apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio veiklos) bei 4,1 tūkst. Eur už 
nuotekų transportavimą asenizacijos transporto priemonėmis.  

2020 m. didesnes pagrindinės veiklos pajamas lėmė išaugusi teikiamų paslaugų apimtis prie 
vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungus naujiems individualių namų vartotojams bei esamiems 
vartotojams ir abonentams padidinus naudojamo geriamojo vandens bei išleidžiamų nuotekų 
apimtis, taip pat nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. pradėtos taikyti naujos su Valstybine energetikos 
reguliavimo taryba suderintos ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 21 d. 
sprendimu Nr. T-181 bei Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. 
T-234 nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų 
apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos, paviršinių nuotekų tvarkymo 
paslaugų bazinės kainos. 

 

tūkst. Eur proc.

Pardavimo pajamos, tūkst. Eur 9 491,1 9 226,6 264,5 2,9%
Pardavimo veiklos pajamos 705,2 672,5 32,7 4,9%
Pajamos už geriamojo vandens tiekimą, iš jų: 3 371,8 3 358,1 13,6 0,4%

pajamos iš vartotojų 1 768,4 1 709,3 59,1 3,5%
pajamos iš abonentų 1 603,4 1 648,9 -45,5 -2,8%

Pajamos už nuotekų tvarkymą, iš jų: 4 734,1 4 576,8 157,3 3,4%
pajamos iš vartotojų 2 475,5 2 356,0 119,5 5,1%
pajamos iš abonentų 2 258,6 2 220,8 37,8 1,7%

Pajamos už nuotekų transportavimą asenizacijos 
transporto priemonėmis

25,6 21,5 4,1 19,1%

Pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą 654,2 597,7 56,5 9,5%
Pajamos už nuotekų dumblo tvarkymą 0,3 0,3

Pardavimai 2020 2019
Pokytis

 
 

Per 2020 m. UAB „Šiaulių vandenys“ uždirbo 254,6 tūkst. Eur pajamų iš kitos veiklos, teikiant 
papildomas paslaugas – filtrato iš Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno tvarkymas, 
geriamojo vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai, vandentiekio ir nuotekų tinklų remonto 
darbai, mechanizmų nuoma ir kitos paslaugos. 

Taip pat bendrovė gavo 42,5 tūkst. Eur finansinės-investicinės veiklos pajamų, kurias sudarė 
iš tiekėjų gauti delspinigiai ir baudos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, sankcijos už 
sutartinių nuotekų užterštumo normų viršijimą bei iš pirkėjų gauti delspinigiai, priskaičiuoti už 
praleistą skolos apmokėjimo terminą.  

 
 
 



UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2020 METŲ METINIS PRANEŠIMAS  

 
24 

7.3. SĄNAUDOS 

 
Bendrovės sąnaudos 2020 m. siekė 9 139,1 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos, augant 

teikiamų paslaugų apimtims, lyginant su 2019 m., buvo didesnės tik 44,6 tūkst. Eur (0,5 proc.) ir 
sudarė 8 844,2 tūkst. Eur. 

Didžiąją dalį visų pagrindinės veiklos sąnaudų (apie 85 proc.) sudaro pastoviosios sąnaudos, 
kurios būtinos turimo ilgalaikio turto eksploatacijai bei klientų aptarnavimui, siekiant užtikrinti 
kokybišką ir reikalavimus atitinkantį paslaugų teikimą. Ir tik maža dalis – apie 15 proc. sąnaudų 
yra kintamos (elektros energija, dujos, technologinės medžiagos, mokesčiai už valstybinius 
gamtos išteklius, taršą), priklausančios nuo vartotojams ir abonentams patiekto geriamojo vandens 
bei sutvarkytų nuotekų kiekio. 

Pagrindinės veiklos sąnaudose didžiausiąją dalį visų sąnaudų sudaro ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo ir amortizacijos bei darbo apmokėjimo sąnaudos. Tokia sąnaudų struktūra bei 
sąnaudų pasiskirstymas būdingas ir kitose Lietuvos vandentvarkos įmonėse.  

 

 
Pastaba. Siekiant kontroliuoti sąnaudas ir analizuoti jų pokyčius, veiklos ataskaitų sudarymo tikslais dėl skirtingo 

sąnaudų grupavimo kai kurių sąnaudų dydžiai gali skirtis nuo finansinėse ataskaitose pateikiamų skaičių. 
 
Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos 2020 m. siekė 

3938,4 tūkst. Eur, lyginant su 2019 m. jos išaugo 140,3 tūkst. Eur, nes nuo 2020 m. pradžios 
darbuotojams vidutiniškai 5,5 proc. padidinti atlyginimai. Tačiau ženklesnį šių sąnaudų augimą 
kompensavo darbuotojų skaičiaus mažinimas (per 2020 m. sumažinta 2,5 darbuotojų etatų, 2019 
m. – 2 darbo vietos). 

Bendrovė 2020 m. patyrė 159,4 tūkst. Eur didesnes ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudas dėl naujai įsigyto turto ir atliktų remonto bei rekonstravimo darbų, 
įgyvendinant veiklos plane numatytas priemones. 

2020 m. buvo patirtos mažesnės tiek dujų, tiek kuro sąnaudos. Ataskaitiniais metais sunaudojus 
3 proc. mažiau dujų, esant mažesniam šilumos poreikiui dumblo apdorojimo procese bei buvus 
1,7 proc. mažesnei vidutinei dujų kainai, patirta 4,7 proc. mažiau dujų sąnaudų. Kuro transportui 
ir darbo mašinoms sąnaudos sumažėjo 46,6 tūkst. Eur tiek dėl mažesnės vidutinės kainos, tiek dėl 
mažesnio kuro sunaudojimo. 

Elektros energijos, centralizuoto šildymo sąnaudos per 2020 m. sumažėjo 32,6 tūkst. Eur iki 
606,6 tūkst. Eur. Sąnaudų mažėjimą lėmė ne tik mažesnė šilumos bei perkamos elektros energijos 
kaina, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, bet ir mažesnis įsigytos elektros energijos 
kiekis, dalį reikiamos elektros energijos, suvartotos nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo 
technologiniuose procesuose, pasigaminus kogeneracinėje jėgainėje. 

Medžiagų sąnaudų sumažėjimui didžiausios įtakos turėjo 19,3 proc. mažesnis gedimų skaičius 
tinkluose (su žemės kasimo darbais), kurių likvidavimui sunaudota atitinkamai mažiau medžiagų.  

352,0

1 046,6

3 798,1

2 040,6

639,2

470,7

452,3

343,2

919,7

3 938,4

2 200,0

606,6

410,7

425,6

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Mokesčiai

Kitos sąnaudos

Darbo užmokestis su įmokomis soc.
draudimui

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir
amortizacija

Elektros energija, šildymas

Dujos, kuras

Medžiagos

Pagrindinės veiklos sąnaudų detalizacija (tūkst. Eur)

2020 2019



UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2020 METŲ METINIS PRANEŠIMAS  

 
25 

Mokesčių sąnaudų mažėjimą lėmė mažesnės mokesčio už valstybinius gamtos išteklius 
sąnaudos dėl 2,5 proc. mažesnio išgauto vandens kiekio, nors geriamojo vandens realizacija augo 
0,8 proc., tačiau dėl ženkliai sumažėjusių (iki 7,45 proc.) vandens nuostolių tinkluose, pritaikius 
įvairias priemones, išgaunamo vandens poreikis buvo mažesnis, kas ir lėmė mažesnes sąnaudas. 

Kitos sąnaudos per ataskaitinius metus sumažėjo, patyrus mažiau sąnaudų remonto ir 
eksploatacijos darbams, vandens apskaitos prietaisų keitimo sąnaudoms, atliekų išvežimui, 
prietaisų patikrai, konsultacinėms paslaugoms ir kt. 

Teikdama papildomas paslaugas, bendrovė patyrė 207,7 tūkst. Eur sąnaudų, iš kurių 38,4 tūkst. 
Eur buvo fontanų, perduotų valdyti UAB „Šiaulių vandenys“ turto patikėjimo teise, remonto ir 
priežiūros sąnaudos.  

Finansinės-investicinės veiklos sąnaudos ataskaitiniais metais 29,7 tūkst. Eur didesnės dėl 
palūkanų sąnaudų, 2018 m. paėmus paskolą vandentvarkos projekto „Vandentiekio ir nuotekų 
tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“ įgyvendinimui. 

2020 m. pelno mokesčio sąnaudos sudarė 48,3 tūkst. Eur. 
 

7.4. Veiklos rodikliai 
 

Sąnaudų pokytis dėl aukščiau išvardintų priežasčių bei uždirbtas didesnis grynasis pelnas 
turėjo įtakos bendrovės pelningumo rodikliams: EBITDA padidėjo 12,9 proc., EBITDA marža 
išaugo nuo 28,2 proc. iki 30,9 proc., bendrojo bei grynojo pelningumo rodikliai padidėjo 
atitinkamai 1,5 ir 1,4 procentiniais punktais. Turtui išaugus 1,0 proc. bei uždirbus 34,1 proc. 
daugiau grynojo pelno daugiau nei 2019 m., turto pelningumo rodiklis ataskaitiniu laikotarpiu 
padidėjo 0,1 procentiniu punktu, tuo tarpu nuosavo kapitalo pelningumo rodiklio reikšmė, 
nuosavam kapitalui padidėjus 4,8 proc., išaugo 0,2 procentiniais punktais iki 1,0 proc.  

 

Pagrindiniai finansiniai rodikliai 2020 2019

tūkst. Eur proc.
Pajamos iš viso 9 788,2 9 572,1 216,1 2,3%
Pardavimo pajamos 9 491,1 9 226,6 264,5 2,9%
Sąnaudos iš viso 9 139,1 9 068,3 70,7 0,8%
Pagrindinės veiklos sąnaudos 8 844,2 8 799,5 44,6 0,5%
EBITDA (1) 2 936,3 2 601,9 334,5 12,9%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 055,8 1 863,1 192,7 10,3%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 649,1 503,8 145,3 28,8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 600,8 448,0 152,8 34,1%

tūkst. Eur proc.
Visas turtas 113 233,1 112 135,4 1 097,7 1,0%
Pirkėjų įsiskolinimas 1 031,2 1 065,8 -34,5 -3,2%
Nuosavas kapitalas 57 698,9 55 058,8 2 640,1 4,8%
Trumpalaikės skolos tiekėjams 922,6 2 616,5 -1 693,9 -64,7%

p.p.
EBITDA marža (2) 30,9% 28,2% 2,7% 2,7 p.p.
Bendrasis pelningumas 21,7% 20,2% 1,5% 1,5 p.p.
Grynasis pelningumas 6,3% 4,9% 1,5% 1,4 p.p.
Turto pelningumas (ROA) 0,5% 0,4% 0,1% 0,1 p.p.
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) 1,0% 0,8% 0,2% 0,2 p.p.

tūkst. Eur proc. /p.p.
Nuosavo kapitalo lygis (proc.) 51,0% 49,1% 1,9% 1,9 p.p.
Investicijos (tūkst. Eur) 3 649,1 10 447,3 -6 798,2 -65,1%

Pelningumo rodikliai

Kiti finansiniai rodikliai

Pokytis

Pelno (nuostolių) ataskaitos rodikliai (tūkst. Eur)

Turto rodikliai  (tūkst. Eur)

 
 

Bendrovės turtas per 2020 m. išaugo 1 097,7 tūkst. Eur arba 1,0 proc. Tam didžiausios įtakos 
turėjo materialiojo ilgalaikio turto vertės padidėjimas dėl naujai įsigyto turto ir atliekamų darbų, 
įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Šiaulių 
vandenys“ lėšomis finansuojamus vandentvarkos projektus. Taip pat 2020 m. Šiaulių miesto 
savivaldybė, kaip turtinį įnašą įstatinio kapitalo didinimui, bendrovei perdavė paviršinių nuotekų 
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tinklus. Perduotas turtas apskaitoje užregistruotas turto vertintojų nustatyta rinkos verte 2 047,9 
tūkst. Eur.  

Pirkėjų įsiskolinimas sumažėjo 34,5 tūkst. Eur. 
Nuosavo kapitalo pokytį (padidėjimą 2 640,1 tūkst. Eur) lėmė: įstatinio kapitalo didinimas 

akcininko turtiniu įnašu 2 047,9 tūkst. Eur bei įstatinio kapitalo didinimas iš šiam tikslui 
suformuoto 1 182,9 tūkst. Eur pelno rezervo, suformuotų rezervų likučio, lyginant su 2019 m., 
sumažėjimas 739,9 tūkst. Eur bei nepaskirstytojo pelno padidėjimas 149,2 tūkst. Eur. Nuosavas 
kapitalas per metus išaugo iki 57 698,9 tūkst. Eur ir sudarė 51,0 proc. bendrovės turto. 

Trumpalaikės skolos tiekėjams, lyginant su 2019 m., sumažėjo 1 693,9 tūkst. Eur iki 922,6 
tūkst. Eur. Trumpalaikių skolų tiekėjams likutis sumažėjo, nes 2020 m. buvo apmokėtos skolos 
rangovams už atliktus statybos darbus vykdant projektus bei pagal šias sutartis nuo statybos darbų 
pradžios atidėti mokėjimai. Šios skolos 2019 m. pabaigoje sudarė 2 152,4 tūkst. Eur, o 2020 m. 
gruodžio 31 d. – 266, 4 tūkst. Eur. 2020 m. pabaigoje bendrovė laiku neapmokėtų skolų tiekėjams 
neturėjo. 

 

7.5. INVESTICIJOS IR VYKDOMI PROJEKTAI 

 
2020 m. investicijos ilgalaikio turto įsigijimui ir atstatymui sudarė 3 649,1 tūkst. Eur, iš jų  

UAB „Šiaulių vandenys“ lėšos – 2 984,1 tūkst. Eur, likusi dalis – Europos Sąjungos ir Šiaulių 
miesto savivaldybės lėšos.  

 

Įsigytas, atstatytas ilgalaikis turtas 

Finansavimo šaltiniai, tūkst. Eur 
UAB 

„Šiaulių 
vandenys“ 

Europos 
Sąjungos 

fondai 

Šiaulių 
miesto 

savivaldybė 
Iš viso 

Vandentvarkos projektų įgyvendinimas 77,6 575,2 89,8 742,6 
Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų 
rekonstravimas Šiaulių mieste“  

75,7 66,5  142,2 

Projektas „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo 
sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“ 

1,9 508,7 89,8 600,4 

Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas 2.906,5   2.906,5 

Iš viso 2.984,1 575,2 89,8 3.649,1 
 

Ilgalaikio turto įsigijimui ir atnaujinimui bendrovė skyrė 2 906,5 tūkst. Eur nuosavų lėšų iš 
kurių 920,3 tūkst. Eur skirta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai Šiaulių miesto Lieporių-
Šventupio kvartale (pagal Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtros specialųjį planą). Įgyvendindama Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas bei didindama paslaugų prieinamumą, 2020 m. bendrovė iki 
vartotojo nuosavybės teise valdomų sklypų ribų įrengė naujų vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų 
už 304,6 tūkst. Eur. 504,0 tūkst. Eur buvo skirta vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimo ir 
remonto darbams, uždaromosios armatūros ir fasoninių dalių keitimui, 71,5 tūkst., Eur – nuotekų 
valymo įrenginių renovavimui, 6,0 tūkst. Eur – vandenviečių remontui ir rekonstravimo darbams, 
paviršinių nuotekų tinklų statybai ir rekonstravimui – 211,9 tūkst. Eur. Naujų įrengimų ir įrangos 
(nuotekų siurblys, maišyklė ir smulkintuvai nuotekoms, siurbliai ir kt.) įsigyta už 489,5 tūkst. Eur, 
geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisų – už 85,8 tūkst. Eur. Siekiant gerinti paslaugų 
kokybę, trečio vandens kėlimo siurblinių automatizavimui skirta 35,9 tūkst. Eur, nuotekų 
siurblinių rekonstravimui – 92,6 tūkst. Eur. Bendrovės transporto parko priemonių atnaujinta už 
24,9 tūkst. Eur, gamybinių pastatų ir statinių remontui skirta 66,2 tūkst. Eur. Laboratorinės įrangos, 
prietaisų įsigyta už 18,8 tūkst. Eur, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos įsigijimui ir 
atnaujinimui išleista 42,0 tūkst. Eur. 
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA NUOSAVOMIS LĖŠOMIS 
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Lieporių-Šventupio (pietrytinė 

dalis) gyvenamojo rajono dalyje 
Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-290 patvirtino Šiaulių 

miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano (toliau – 
Planas) pakeitimą ir nustatė, kad už Plano įgyvendinimą yra atsakinga UAB „Šiaulių vandenys“. 
Bendrovė, siekdama įgyvendinti Plane numatytus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros sprendinius, 2018-2020 m. veiklos plane numatė nuosavas lėšas ir pradėjo 
vykdyti Plane numatytas priemones. Bendrovės specialistai 2018 m. parengė vandentiekio ir 
nuotekų tinklų plėtros Šiaulių miesto Lieporių-Šventupio (pietrytinė dalis) gyvenamojo rajono 
dalyje techninį projektą, o įvykdžius viešojo pirkimo procedūras, 2020 m. vasario 24 d. pasirašyta 
1,119 mln. Eur (be PVM) rangos sutartis su UAB „SROS“ dėl techniniame projekte numatytų 
vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbų atlikimo. 

Vadovaujantis rangos sutartimi, rangovas per 16 mėnesių Šiaulių miesto Lieporių-Šventupio 
(pietrytinė dalis) gatvėse (Aisčių g., Kalniškių g., Lietuvininkų g., Sembos g., Žiemgalių g., 
Tyravos g.) įsipareigojo nutiesti 7,2 km vandentiekio ir 5,8 km nuotekų tinklų bei įrengti 1 
požeminę nuotekų perpumpavimo siurblinę. Įgyvendinant darbo projekto sprendinius, rangovas 
dirbo sparčiau nei numatyta rangos sutarties vykdymo grafikuose, ir visas iki 2021 m. liepos 3 d. 
numatytas tinklų tiesimo apimtis įvykdė per 2020 m. – paklojo 6,98 km vandentiekio ir 5,39 km 
nuotekų tinklų bei įrengė 1 požeminę nuotekų perpumpavimo siurblinę. Planuojama, kad 2021 m. 
balandžio mėnesį rangovas bus baigęs pastatytų tinklų hidraulinius bandymus, atlikęs dezinfekciją 
ir televizinę diagnostiką, sutvarkęs aplinką, galutinai atstatęs gatvių dangas bei parengęs 
išpildomąją ir kadastrų dokumentaciją. Baigus darbus ir atlikus statybos užbaigimo procedūras 
Projekto apimtyje bus sudaryta galimybė prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungti 98 
esamiems namų ūkiams ir 107 namų ūkiams perspektyvoje. 

 
INVESTICINIAI PROJEKTAI, FINANSUOJAMI EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS 
UAB „Šiaulių vandenys“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programoje nustatytus prioritetus ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 (su vėlesniais 
pakeitimais), patvirtintas priemones, įgyvendina du iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 
bendrai finansuojamus vandentvarkos projektus: 

- projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“, įgyvendinamą 
pagal veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ 
(projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2016 m. gruodžio 8 d.); 

- projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, 
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“, įgyvendinamą pagal 
veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių 
nuotekų sistemų tvarkymas“ (projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2016 m. gruodžio 22 d.). 

Bendra įgyvendinamų projektų vertė 17,7 mln. Eur (be PVM). 
Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“ 
Vadovaujantis 2016 m. gruodžio 8 d. su Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta 

sutartimi dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“ dalinio 
finansavimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir 2017 m. spalio 31 d. su Aplinkos 
projektų valdymo agentūra pasirašytu projekto finansavimo sutarties pakeitimu Nr. 1, kuriuo 
įteisinta sutaupytų lėšų panaudojimo galimybė papildomoms vandentiekio ir nuotekų tinklų 
rekonstravimo apimtims įgyvendinti, 2020 m. buvo tęsiamos projekto apimtyje numatytos 
įgyvendinti veiklos. 

Projekto pagrindinei veiklai (vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas) įgyvendinti 
sudarytos dvi rangos sutartys: 
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- 2017 m. balandžio 20 d. sudaryta 6,686 mln. Eur (be PVM) vertės rangos darbų atlikimo 
sutartis su jungtinės veiklos pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe AB „Panevėžio statybos 
trestas“ (pagrindinis partneris) ir SIA „Monum“ (Latvijos Respublikos kompanija), pagal kurią 
per 24 mėnesius numatyta atlikti apie 18,3 km vandentiekio ir apie 19,8 km nuotekų tinklų 
rekonstravimo (kartu su projektavimu) darbus. Rangos sutartyje nustatyta tvarka darbų atlikimo 
terminas buvo pratęstas 6 mėnesius ir 2019 m. pabaigti visi numatyti vandentiekio ir nuotekų 
tinklų rekonstravimo darbai, o rangos sutarties sąlygose nustatyta tvarka išduotos visų etapų 
perėmimo pažymos: I-ajam etapui – 2019 m. spalio 7 d., II-ajam etapui – 2019 m. lapkričio 8 d., 
III-ajam etapui – 2019 m. lapkričio 6 d., IV-ajam etapui – 2019 m. lapkričio 8 d. Po perėmimo 
pažymų išdavimo pradėti rengti dokumentai statybos užbaigimo procedūroms įvykdyti, statinio 
pripažinimo tinkamu naudoti procedūros įvyko 2020 m. Pirmo etapo statinio pripažinimo tinkamu 
naudoti procedūros baigtos 2020 m. vasario 5 d. Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros 
departamentui užregistravus deklaraciją apie statybos užbaigimą Nr.: ACCR-20-200205-00757. 
Antro etapo statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūros baigtos 2020 m. birželio 26 d. 
Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentui užregistravus deklaraciją apie 
statybos užbaigimą Nr.: ACCR-20-200626-03126. Trečio etapo statinio pripažinimo tinkamu 
naudoti procedūros baigtos Komisijai 2020 m. vasario 20 d. pasirašius statybos užbaigimo aktą 
Nr.: ACCA-30-200220-00035. Ketvirto etapo statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūros 
baigtos 2020 m. kovo 26 d. Statytojui deklaravus statybos užbaigimą deklaracija Nr. 30, 2020 m. 
balandžio 24 d. Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentui užregistravus 
deklaraciją apie statybos užbaigimą Nr.: ACCR-20-200424-02335 bei Komisijai 2020 m. 
balandžio 9 d. pasirašius statybos užbaigimo aktą Nr.: ACCA-30-200409-00059. Iš viso vykdant 
rangos sutartį rekonstruota 18,15 km vandentiekio ir 19,87 km nuotekų tinklų. 

- 2018 m. balandžio 18 d. sudaryta 3,450 mln. Eur (be PVM) vertės rangos darbų atlikimo 
sutartis su Per Aarsleff A/S (Danijos Karalystės kompanija), pagal kurią per 18 mėnesių numatyta 
atlikti apie 2,72 km vandentiekio ir apie 7,89 km nuotekų tinklų rekonstravimo (kartu su 
projektavimu) darbus. Rangos sutartyje nustatyta tvarka darbų atlikimo terminas buvo pratęstas 3 
mėnesius. Po perėmimo pažymų išdavimo 2020 m. vasario 19 d. buvo parengti dokumentai 
statybos užbaigimo procedūroms įvykdyti. Pirmo etapo statinio pripažinimo tinkamu naudoti 
procedūros baigtos 2020 m. vasario 28 d. Statytojui deklaravus statybos užbaigimą deklaracija Nr. 
26, 2020 m. gegužės 19 d. Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentui 
užregistravus deklaraciją apie statybos užbaigimą Nr.: ACCR-00-200519-00407 bei Komisijai 
2020 m. birželio 12 d. pasirašius statybos užbaigimo aktą Nr.: ACCA-30-200612-00123. Antro 
etapo statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūros baigtos 2020 m. vasario 28 d. Statytojui 
deklaravus statybos užbaigimą deklaracija Nr. 27, 2020 m. gegužės 25 d. Vidurio Lietuvos 
statybos valstybinės priežiūros departamentui užregistravus deklaraciją apie statybos užbaigimą 
Nr.: ACCR-20-200525-02732 bei Komisijai 2020 m. birželio 12 d. pasirašius statybos užbaigimo 
aktą Nr.: ACCA-30-200612-00122. Iš viso vykdant rangos sutartį rekonstruota 10,57 km tinklų iš 
jų 2,71 km vandentiekio (iš jų 0,2 km per 2020 metus) ir 7,87 km (visi per 2019 metus) nuotekų 
tinklų. 

Projektas „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, 
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“ 

Vadovaujantis 2016 m. gruodžio 22 d. su Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta 
sutartimi dėl projekto „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, 
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“ dalinio finansavimo 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, 2019 m. buvo tęsiamos projekto apimtyje numatytos 
įgyvendinti veiklos. 2018 m. rugsėjo 28 d. su Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašytas 
projekto finansavimo sutarties pakeitimas Nr. 2, kuriuo projekto biudžetas padidintas iki 7,455 
mln. Eur, o fizinio rodiklio „Rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklai“ reikšmė padidinta iki 18,34 
km. 

Paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimo veiklos vykdymas 
Projekto pagrindinei veiklai (paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimas) įgyvendinti sudarytos 

keturios rangos sutartys, iš kurių per 2020 m. buvo vykdomos dvi: 
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- 2018 m. liepos 26 d. sudaryta 1,880 mln. Eur (be PVM) vertės rangos darbų atlikimo 
sutartis su UAB „Statovita“, pagal kurią per 18 mėnesių numatyta atlikti apie 5,26 km paviršinių 
nuotekų tinklų rekonstravimo (kartu su projektavimu) darbus. Įgyvendinant rangos sutartyje 
numatytas apimtis buvo parengtas techninis darbo projektas, 2019 m. gegužės 22 d. gautas statybą 
leidžiantis dokumentas Nr. LRS-61-190522-00025. 2020 m. gegužės 25 d. buvo pabaigti visi 
paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimo darbai rangos sutarties sąlygose nustatyta tvarka išduota 
perėmimo pažyma. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūros baigtos 2020 m. birželio 30 
d. Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentui užregistravus deklaraciją apie 
statybos užbaigimą Nr.: ACCR-20-200630-03161 bei Komisijai 2020 m. liepos 13 d. pasirašius 
statybos užbaigimo aktą Nr.: ACCA-30-200713-00147. Iš viso vykdant rangos sutartį rekonstruota 
5,28 km paviršini nuotekų tinklų (iš jų 1,57 km per 2020 metus); 

- 2019 m. vasario 11 d. sudaryta 0,208 mln. Eur (be PVM) vertės rangos darbų atlikimo 
sutartis su UAB „Požeminės linijos“, pagal kurią per 8 mėnesius numatyta atlikti apie 0,57 km 
paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimo (kartu su projektavimu) darbus. Įgyvendinant rangos 
sutartyje numatytas apimtis buvo parengtas techninis darbo projektas, 2019 m. spalio 10 d. gautas 
statybą leidžiantis dokumentas Nr. LRS-61-191010-00057, 2019 m. pabaigti visi paviršinių 
nuotekų tinklų rekonstravimo darbai, t. y. rekonstruota 0,57 km paviršinių nuotekų tinklų, 2019 
m. spalio 25 d. rangos sutarties sąlygose nustatyta tvarka išduota perėmimo pažyma. Po perėmimo 
pažymos išdavimo parengti dokumentai statybos užbaigimo procedūroms įvykdyti, statinio 
pripažinimo tinkamu naudoti procedūros baigtos Komisijai 2020 m. sausio 15 d. pasirašius 
statybos užbaigimo aktą Nr. ACCA-30-200115-00009. 
 

INVESTICINIAI PROJEKTAI, FINANSUOJAMI NACIONALINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS 
Projektas „Kvapų šalinimo sistemos įrengimas pagrindinėje nuotekų perpumpavimo 

siurblinėje“ 
Siekiant spręsti nemalonaus kvapo sklaidos į aplinką iš bendrovės eksploatuojamos 

pagrindinės nuotekų perpumpavimo siurblinės Šiaulių miesto Pakruojo g. problemą, bendrovė 
2020 m. inicijavo projektą „Kvapų šalinimo sistemos įrengimas pagrindinėje nuotekų 
perpumpavimo siurblinėje“ ir dalyvavo konkursiniame kvietime daliniam finansavimui iš 
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – LAAIF) gauti. Projektą pripažinus tinkamu 
finansuoti LAAIF lėšomis, 2020 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 
Nr. D1-254 skirtas finansavimas ir 2020 m. liepos 7 d. pasirašyta subsidijos teikimo sutartis su 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, pagal kurią 
tinkamos projekto išlaidos finansuojamos tokiomis dalimis - 66,3 proc. LAAIF lėšomis ir 33,7 
proc. bendrovės lėšos. Projekto apimtyje 2021 m. numatoma pagrindinėje nuotekų perpumpavimo 
siurblinėje įdiegti kvapų šalinimo sistemą, skirtą žemo kvapo slenksčio medžiagų neutralizavimui. 
Išsiskiriantys teršalai, panaudojant ozoną, bus suoksiduoti dar prieš jiems patenkant į aplinką. 
Laboratoriniais tyrimais, teršalų sklaidos modelio pagalba ir skaičiavimais nustatyta, kad įdiegus 
kvapų šalinimo sistemą, bus sumažintas kvapų išsiskyrimas ne mažiau kaip dvigubai ir taip 
užtikrintas Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė 
gyvenamosios aplinkos ore“ reikalavimų laikymasis. 

Projekto pagrindinei veiklai (šalinimo sistemos įrengimui) įgyvendinti sudaryta 112,90 tūkst. 
Eur (be PVM) vertės „Kvapų šalinimo sistemos įrengimo pagrindinėje nuotekų perpumpavimo 
siurblinėje darbų pirkimo-pardavimo sutartis“ Nr. 20-08-13/PS-134 su vykdytoju UAB „Airplus1 
Lituanica“, pagal kurią per 12 mėnesių numatyta atlikti kvapų šalinimo sistemos įrengimo 
pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje, Pakruojo g. 2A, Šiauliuose, darbus, atlikti visus 
reikiamus įrangos paleidimo-derinimo darbus, atlikti ir dokumentuoti numatytų aplinkosaugos 
rodiklių pasiekimą. Per 2020 m. rangovas parengė paprastojo remonto aprašą ir siūlomų naudoti 
įrengimų bei medžiagų sąrašą bei pateikė juos užsakovo pritarimui gauti. 
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7.6. Veiklos planai ir prognozės 

 
2021 m. UAB „Šiaulių vandenys“ sieks tikslų ir įgyvendins uždavinius, numatytus bendrovės 

2020-2022 m. strateginiame veiklos plane (patvirtintame UAB „Šiaulių vandenys“ valdybos 2020 
m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. VS-9), bei veiklos 2021-2030 m. strategijoje (patvirtintoje UAB 
„Šiaulių vandenys“ valdybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. VS-24): 

 Užtikrins nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
teikimą. 

 Sieks, kad teikiamos paslaugos atitiktų kokybės bei aplinkosaugos reikalavimus. 
 Išskirtinį dėmesį skirs paslaugų efektyvumui bei paslaugų sąnaudų mažinimui 
 Įgyvendins patvirtintuose strateginiuose ir veiklos planuose numatytas priemones.  
 Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai suderinus pateiktas perskaičiuotų bazinių 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainų projektus, suderintos paslaugų kainos bus pateiktos nustatymui Šiaulių miesto ir Šiaulių 
rajono savivaldybių taryboms. 

 Priimant optimalius veiklos organizavimo bei racionalaus išteklių valdymo sprendimus 
sieks pelningos bendrovės veiklos. 
 

7.7. 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.  
Kasmet finansų, planavimo skyrius rengia ir teikia bendrovės valdybai tvirtinti metinį biudžetą. 

Rengiamos veiklos ataskaitos, kuriose lyginami planuoti ir faktiniai duomenys. Tai suteikia 
galimybę kontroliuoti patiriamas sąnaudas. 

 

8. RYŠIAI SU VISUOMENE IR VEIKLOS VIEŠINIMAS 

 

8.1. Klientų informavimas 

 
Bendrovė nuolat rengia ir publikuoja klientams aktualius pranešimus apie savo veiklą. 2020 

m. iš viso buvo parengti 27 straipsniai, kurie buvo publikuoti interneto naujienų portaluose 
skrastas.lt, snaujienos.lt, etaplius.lt, leidinyje „Vandentvarka“.  

Taip pat vartotojams ir abonentams visa aktuali informacija pateikiama ir nuolat atnaujinama 
bendrovės interneto svetainėje www.siauliuvandenys.lt. 

 

8.2. Klientų skundų analizė 

 
Per 2020 m. užregistruotas 151 skundas, gautas iš 138 vartotojų (gyventojų) ir 10 abonentų 

(įmonių) (3 vartotojai pateikė po du skundus). Visi klientų nepasitenkinimai, išreikšti žodžiu ar 
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raštu, dėl vandens kokybės, aptarnavimo ir darbo kultūros, techninių problemų, atsiskaitymo ir 
finansinių problemų, pasiūlymai darbo kokybei gerinti, laikomi skundu.  

Daugiausia skundų užregistruota dėl: tvindymo nuotekomis (34 skundai, t. y. 22,5 proc. visų 
skundų), paviršinių nuotekų (23 skundai, t. y. 15,2 proc. visų skundų), vandens kokybės (23 
skundai, t. y. 15,2 proc. visų skundų) ir kitų priežasčių (51 skundas, t. y. 33,8 proc. visų skundų). 

 

Skundo pareiškėjas 
Išnagrinėti skundai Nagrinėjimo rezultatas 

Išnagrinėti skundai per 
<30 k. d. 

Išnagrinėti skundai per 
>30 k. d. 

Pagrįsti 
skundai 

Nepagrįsti 
skundai 

Vartotojai  (gyventojai) 141 - 136 5 

Abonentai (įmonės) 10 - 10 - 

Iš viso: 151 - 146 5 

 

8.3. Klientų apklausa 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-

878 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų 
patvirtinimo“ 10.6 punktu, kartą per metus organizuojama abonentų ir vartotojų apklausa. 
Apklausos tikslas – išsiaiškinti klientų nuomonę ir pageidavimus dėl tiekiamo geriamojo vandens 
ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų bei aptarnavimo kokybės.  

Atliekant UAB „Šiaulių vandenys“ abonentų ir vartotojų apklausą, buvo apklausti 1806 
respondentai, t. y. 3,3 proc. visų klientų: 82 juridiniai asmenys (įmonės, organizacijos) ir 1724 
fiziniai asmenys (gyventojai), iš kurių 78,4 proc. gyvena daugiabučių namų butuose. Daugiausia 
apklausoje dalyvavo moterys (67,6 proc.) ir dalyviai, kurių amžius yra 51 metai ir daugiau (52,1 
proc.).  

Dauguma (87,9 proc.) apklaustų klientų yra patenkinti vandentiekio vandens kokybe pagal 
visus kriterijus (vandens kvapas, skonis, spalva, tinkamumas maistui gaminti, galimybė gerti 
tiesiai iš čiaupo, saugumas vartoti), 4 proc. – mano priešingai, o 8,1 proc. – neturėjo nuomonės 
šiuo klausimu. 

Vertinant nuotekų tvarkymo paslaugą, didžioji dalis (96,6 proc.) respondentų teigė, jog jie yra 
patenkinti šios paslaugos kokybe, o 3,4 proc. – atsiliepė neigiamai. 

Daugiau kaip pusė (63 proc.) apklaustųjų teigė, kad darbuotojai greitai pašalino gedimus, 64,1 
proc. tvirtino, kad darbuotojai gerai išmano savo darbą, 63,8 proc. pažymėjo, kad darbuotojai dirbo 
atsakingai ir pareigingai. Maža dalis respondentų (4,6 proc.) teigė, jog gedimai šalinami negreitai, 
kad darbuotojai neišmano savo darbo pažymėjo 2,4 proc. apklausos dalyvių, kad dirba 
neatsakingai teigė 3,1 proc. Trečdalis respondentų pasirinko atsakymo variantą „Nežinau“, todėl 
galima daryti prielaidą, jog jiems neteko matyti gatvėje įvykusių gedimų ar tiesiog nesidomėjo, 
kaip atliekami tokie darbai. 

56,4 proc. apklausos dalyvių pažymėjo, jog kreipėsi į bendrovės darbuotojus rūpimais 
klausimais. Ši dalis respondentų vertino juos aptarnavusių darbuotojų darbo kokybę. Didžioji dalis 
apklaustųjų (95,5 proc.) mano, jog UAB „Šiaulių vandenys“ darbuotojai aptarnauja mandagiai, 
pagarbiai, o 3,0 proc. įvertino neigiamai. Net 92,6 proc. respondentų teigė, kad bendrovės 
darbuotojai yra geranoriški, o 3,2 proc. teigė priešingai. Darbuotojai greitai sprendžia iškilusias 
problemas – taip pažymėjo 88,2 proc. apklausos dalyvių, 6,2 proc. pasisakė priešingai, o 5,6 proc. 
neišreiškė nuomonės. 89,5 proc. apklaustų klientų tvirtino, kad bendrovės darbuotojai dirba 
profesionaliai, maža dalis (3,6 proc.) mano, kad įmonės darbuotojai nėra profesionalūs, o likusieji 
7,0 proc. teigė nežinantys. Bendrovės darbuotojai problemas sprendžia pažadėtu laiku, taip teigė 
89,1 proc. apklaustųjų, 4,5 proc. pažymėjo priešingai, o 6,5 proc. respondentų neatsakė.  

Klientai pastebi įvairiuose kanaluose skelbiamą bendrovės informaciją, taip teigia 73,5 proc. 
respondentų. 13,5 proc. apklausos dalyvių pažymėjo, jog neranda informacijos.  

Apibendrinus, galima daryti išvadą, jog dauguma respondentų yra patenkinti šalto geriamojo 
vandens ir tiekimo kokybe, taip pat nuotekų tvarkymo paslaugų kokybe bei aptarnavimu. 

_______________________________ 


