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VEIKLOS APŽVALGA 

 Tebesitęsianti COVID-19 pandemija 2021 metais nesustabdė 
UAB „Šiaulių vandenys“ suplanuotų investicinių projektų, tačiau 
iššūkių netrūko dėl metų viduryje žymiai pabrangusių energetinių 
resursų. Išaugusios elektros, dujų ir kuro kainos ženkliai išaugino 
pagrindinės veiklos sąnaudas, todėl bendrovė metus užbaigė 
nuostolingai. Net ir esant nepalankioms sąlygoms, bendrovė 
nuosekliai tęsė strateginiame veiklos plane numatytus tinklų plėtros, 
įrenginių modernizavimo bei atnaujinimo darbus, pradėjo žaliosios 
energetikos projektus, mažinančius taršą ir energetines sąnaudas. 
Investicijos siekia beveik 3 mln. eurų (be PVM). 

Šiais metais centralizuotai teikiamos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo 
pasiekiamos Lieporių–Šventupio gyvenamojo rajono (Žiemgalių, Kalniškių, Lietuvininkų, Sembos, 
Aisčių, Tyravos, bei Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse) gyventojams. 2020–2021 m. 
išplėtojus vandentvarkos infrastruktūrą ir iki kiekvieno sklypo nutiesus vandentiekio bei nuotekų 
šalinimo atšakas, sudaryta galimybė prisijungti 136 esamiems namų ūkiams ir dar 173 planuojantiems 
įsikurti šiame individualių namų kvartale. Naujos infrastruktūros įrengimas kainavo beveik 1,74 mln. 
Eur (be PVM).  

Taip pat bendrovė tęsė vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų įrengimo darbus pagal pateiktus 
gyventojų prašymus. Nutiesus vamzdynų atšakas iki 83 sklypų ribos, buvo patenkinti 78 gyventojų 
prašymai. Darbų atlikta už 302 tūkst. eurų (be PVM). Tinklų plėtrą bendrovė vykdo savomis lėšomis 
bei iš uždirbto pelno. 

Dabar dar daugiau šiauliečių gali naudotis kokybišku geriamuoju vandeniu, o gyvenamoji 
aplinka bei paviršiniai vandenys bus apsaugoti nuo žalingo nuotekų poveikio. 2021 m. bendrovė 
sudarė 372 naujas paslaugų teikimo sutartis ir iš viso aptarnavo 54832 klientus. Vartojimui patiekta 
4,3 mln. kub. metrų geriamojo vandens, išvalyta 8,1 mln. kub. metrų nuotekų. Vandens pardavimai 
ūgtelėjo vos 0,2 proc., nuotekų sutvarkyta 0,8 proc. daugiau, lyginant su 2020 m. Paslaugų realizacija 
nuosekliai auga tik gyventojų grupėje, kituose sektoriuose – kasmet kinta. Gyventojų grupėje vandens 
pardavimai išaugo 2,6 proc., nuotekų sutvarkyta 2,1 proc. daugiau. Epidemiologinė situacija vis dar 
įtakojo ūkio-buities sektoriaus paslaugų realizaciją: įmonės sunaudojo 0,1 proc. mažiau vandens ir 
išleido 1,1 proc. mažiau nuotekų. Ženkliai sumenko vandens pardavimai ir pramonės įmonių grupėje 
– vandens parduota 13,2 proc. mažiau, nuotekų sutvarkyta 0,5 proc. daugiau. 

Būtinosios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos, nepriklausomai nuo 
paslaugų realizacijos, išlieka stabiliai didelės ir tai turi įtakos vandens paslaugų kainai. 2021 m. 
paslaugų kainos buvo perskaičiuotos (vertintos praėjusio laikotarpio faktinės išlaidos) ir nuo 
rugpjūčio 1 d. įsigaliojo naujos, fiksuotam vienerių metų laikotarpiui. Kaip tik tuo metu išaugo 
elektros, dujų ir degalų kainos. Pabrangę energetiniai ištekliai būtinąsias sąnaudas išaugino 518 tūkst. 
Eur, kurie nėra įvertinti kainose. Prie neįvertintų sąnaudų prisidėjo ir nuo 2 iki 14 kartų padidėję 
teršalų tarifai, dėl ko bendrovė valstybei sumokėjo virš 100 tūkst. Eur daugiau mokesčių. Dėl didesnių 
pagrindinės veiklos sąnaudų bendrovė patyrė 75,6 tūkst. eurų nuostolio. Darome prielaidą, jei nebūtų 
šių sąnaudų padidėjimo, bendrovė būtų uždirbusi apie 540 tūkst. eurų grynojo pelno.  

Energetines sąnaudas bendrovė tikisi sumažinti  įgyvendindama atsinaujinančios energetikos 
projektus. Pernai vasarą nuotekų valykloje pradėjome statyti 500 kW galios saulės fotovoltinę 
elektrinę už 274,5 tūkst. Eur (be PVM). Sutartį planuota įgyvendinti per 5 mėnesius, tačiau sutrikus 
fotoelektrinių modulių ir kitų medžiagų tiekimui, saulės parko įrengimo darbai užtruko. Tikimės šio 
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projekto darbus baigti 2022 m. pavasarį. Skaičiuojame, kad saulės elektrinė per metus pagamins apie 
450–495 MWh elektros nuotekų valymo technologiniams poreikiams. Siekiant maksimaliai 
efektyviai išnaudoti galimybes  apsirūpinti elektros energija, gaminama iš atsinaujinančių energijos 
išteklių,  rengiama galimybių studija, kurios apimtyje bus atliktas kompleksinis UAB „Šiaulių 
vandenys“ techninių, teisinių ir finansinių apsirūpinimo elektros energija iš atsinaujinančių energijos 
išteklių galimybių vertinimas bei parinktas techniniu ir ekonominiu požiūriu optimalus elektros 
energijos pajėgumų plėtros sprendinys.  

Aplinką bei žmonių sveikatą tausojantys sprendimai įgyvendinti pagrindinėje nuotekų 
perpumpavimo siurblinėje. Šioje stotyje už 112,9 tūkst. Eur (be PVM) buvo įrengta moderni kvapų 
šalinimo sistema. Įdiegtos technologijos oro taršą neutralizuoja iki 94 proc. ir dabar nemalonūs kvapai 
nebepasiekia aplinkinių gyvenamųjų teritorijų. Spartesniam nuotekų perpumpavimui, šio projekto 
lėšomis už 189,8 tūkst. Eur (be PVM) įsigytas ir sumontuotas naujas siurblys. Įdiegti inžineriniai 
sprendimai užtikrina efektyvesnį, saugų ir ekonomišką kvapų mažinimo procesą. 

Aplinkos tausojimas bei patikimas nuotekų sistemos funkcionavimas bus užtikrintas nutiesus 
naują 7,5 km nuotekų slėginę liniją šalia Bačiūnų gatvės, Rėkyvoje. Augant vartotojų skaičiui ir 
didėjant nuotekų srautui šioje gyvenvietėje, 1997 m. įrengta 160 mm skersmens linija nebegali 
užtikrinti patikimo nuotekų transportavimo. Bendrovei ieškant išeičių, nuspręsta padidinti tinklų 
pralaidumą, lygiagrečiai įrengiant naują 200 mm skersmens nuotekų liniją. Naujas vamzdynas bus 
tiesiamas etapais. Šiais metais pradėta tiesti 4,2 km tinklo atkarpa nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių g. 
Darbus, kurių vertė 238 tūkst. Eur (be PVM), planuojama užbaigti 2022 m. rudenį. Likusi 3,3 km 
atkarpa nuo Žaliasodžių g. iki Lingailių g. bus įrengta vėliau. 

Bendrovei ir toliau susirūpinimą kelia susidėvėjusių vamzdynų problema. Avaringiausius 
vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklus (iš viso 67 km) bendrovė rekonstravo 2017–2020 
m., tačiau vamzdynai nuolat dėvisi ir jų atnaujinimas yra nuolatinis procesas. Dėl ypač šaltos 2021-
ųjų žiemos padaugėjo avarijų vandentiekio tinkluose (26,3 proc. daugiau), todėl iki 10,33 proc. išaugo 
vandens nuostoliai (2020 m. buvo 7,45 proc.). Gedimų nuotekų ir paviršinių nuotekų trasose 
sumažėjo – atitinkamai 8,9 proc. ir 17,4 proc. mažiau. Kasmet atrenkame avaringiausias linijas ir 
savo lėšomis jas atnaujiname. Šiais metais rekonstravome 2,14 km vandentiekio, 0,84 km nuotekų ir 
0,98 km paviršinių nuotekų tinklų už 729 tūkst. Eur (be PVM). Bendrovės duomenimis, būtina 
rekonstruoti dar apie 52 km vandentiekio ir 43 km nuotekų tinklų. Dėl gedimų auga eksploatacinės 
sąnaudos, gyventojai patiria nepatogumų. 

Pandemijos akivaizdoje metai nebuvo lengvi, bet mes sparčiai prisitaikėme prie naujos realybės 
ir užtikrinome gyvybiškai svarbias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Tai 
yra visos komandos nuopelnas. Esu dėkingas kiekvienam darbuotojui už kasdieninį darbą, už 
profesionalumą ir susitelkimą šiuo visiems sunkiu laikotarpiu. 2022-aisiais kryptingai tęsime 
vandentvarkos infrastruktūros plėtrą, įrenginių modernizavimą bei nusidėvėjusio turto atnaujinimą, 
siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas. Mums rūpi šiauliečių gerovė ir aplinkosauga. 

 

Jonas Matkevičius 
generalinis direktorius  
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1. SVARBIAUSI 2021 METŲ VEIKLOS ĮVYKIAI 
 

Kovo 26 d. bendrovė su UAB „SROS“ pasirašė projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra 
Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse“ rangos sutartį. UAB „Šiaulių vandenys“ 
jau buvo pasirengusi tinklų techninį projektą, todėl rangovas darbus pradėjo iš karto ir sėkmingai juos 
užbaigė gruodžio pabaigoje. Pagal šią sutartį nutiesta 2,6 km vandentiekio, 4,2 km nuotekų tinklų bei 
įrengtos 3 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėje buvo 
nutiestos vandentiekio ir nuotekų vamzdynų atšakos iki kiekvieno sklypo ribos. Išplėtojus tinklus, 
centralizuotai teikiamos paslaugos tapo prieinamos 38 esamiems namų ūkiams ir dar 66 namų ūkiams 
ateityje. Darbai kainavo 618,44 tūkst. eurų (be PVM). Šiaulių miesto savivaldybei pritarus, bendrovė 
darbus vykdė savo lėšomis. 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“. 

Gegužės 5 d., minint Vandentvarkos ūkio darbuotojų profesinę dieną, šeši bendrovės 
darbuotojai įvertinti apdovanojimais. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos padėkos raštais už 
ilgametį, nepriekaištingą ir profesionalų darbą apdovanotas Avarinės tarnybos avarinių atstatomųjų 
darbų šaltkalvis Stasys Petriškis ir vyresnioji saugos ir sveikatos specialistė Agnė Sarnačinskienė. 
Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos garbės raštai už ilgametį, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą 
vandentvarkos ūkio srityje įteikti Nuotekų valyklos vyresniajam inžinieriui mechanikui Rolandui 
Mekui, Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamento klientų aptarnavimo ir pardavimų 
specialistei Linai Rimkevičienei, Vandens tyrimų laboratorijos vyresniajai inžinierei technikai 
Jurgitai Skiutei ir Gamybinio-techninio skyriaus inžinierei Vitai Stasiūnei. 

Birželio 23 d. bendrovė su jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe 
– UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (pagrindinis partneris) ir UAB „Dovyra“ – pasirašė projekto 
„Slėginių nuotekų tinklų statybos darbai Šiaulių m. Bačiūnų g.“ rangos sutartį. Pagal šią sutartį 
Šiaulių miesto Rėkyvos gyvenvietėje, šalia Bačiūnų gatvės, atkarpoje nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių 
g., tiesiama nauja 4,2 km ilgio slėginė nuotekų linija. Šių investicijų prireikė, nes, augant vartotojų 
skaičiui ir didėjant nuotekų srautui iš Rėkyvos gyvenvietės, esama 160 mm skersmens 7,5 km ilgio 
linija nebegali užtikrinti patikimo nuotekų transportavimo. Ieškant išeičių, nuspręsta lygiagrečiai 
įrengti naują 200 mm skersmens vamzdyną. Nauji nuotekų tinklai bus tiesiami etapais. Pagal šią 
sutartį darbai užtruks 16 mėn. ir kainuos 238 tūkst. Eur (be PVM). Nutiesus naujus slėginius nuotekų 
tinklus, bus užtikrintas patikimas centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos funkcionavimas bei 
aplinkos tausojimas. 

Liepos 1 d. bendrovė su UAB „Ignitis“ pasirašė projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės 
projektavimo ir statybos darbų“ pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią už 274,5 tūkst. Eur (be PVM) 
nuotekų valykloje bus pastatyta 500 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė. Sutartį planuota 
įgyvendinti per 5 mėnesius, tačiau sutrikus fotoelektrinių modulių ir kitų medžiagų tiekimui, saulės 
parko įrengimo darbai užtruko. Bendrovė tikisi numatytus projekto darbus įgyvendinti 2022 m. 
pavasarį. Šis atsinaujinančios energetikos projektas bendrovei leis sumažinti išlaidas elektros 
energijai ir nuotekų valymo procesuose naudoti dar daugiau žaliosios energijos. Planuojama, kad 
saulės elektrinė per metus pagamins apie 450–495 MWh žaliosios elektros energijos mažiausiai už 
40–45 tūkst. eurų. Šis aplinką tausojantis sprendimas, tarnausiantis apie 25 metus, bendrovei atsipirks 
per 3–4 metus ir ateityje leis ženkliai sutaupyti, o anglies dvideginio emisiją pavyks sumažinti apie 
5,2 tūkst. tonų. 

Liepos 2 d. užbaigtas 112,9 tūkst. Eur (be PVM) vertės projektas „Kvapų šalinimo sistemos 
įrengimas pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos 
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aplinkos apsaugos investicijų fondas (68,7 proc.). Įrengus modernią kvapų šalinimo sistemą, oro tarša 
iš pagrindinės nuotekų perpumpavimo siurblinės sumažėjo ne mažiau kaip dvigubai (sieros 
vandenilis – 0,01 t/metus, amoniakas – 0,12 t/metus). Kvapai neutralizuojami iki 94 proc. ir dabar 
nebepasiekia aplinkinių gyvenamųjų teritorijų. Įdiegta sistema užtikrina pastovų, saugų ir 
ekonomišką kvapų mažinimo procesą. Darbus atliko UAB „Airplus1 Lituanica“, su kuria bendrovė 
2020 m. rugpjūčio 13 d. pasirašė rangos sutartį. Rangovas įsipareigojo darbus atlikti per 12 mėnesių, 
tačiau inžinerinius sprendinius sėkmingai įgyvendino kiek anksčiau, nei planuota. 

Mažinant susidarančius kvapus pagrindinėje nuotekų siurblinėje, šio projekto lėšomis už 189,8 
tūkst. Eur (be PVM) buvo įsigytas ir sumontuotas naujas siurblys. Ši papildoma techninė priemonė 
leidžia užtikrinti spartesnį nuotekų iš siurblinės išpumpavimą, esant maksimaliam nuotekų 
pritekėjimui, o kartu ir efektyvesnį visos kvapų šalinimo sistemos veikimą. 

Liepos 29 d. bendrovė užbaigė projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto 
Lieporių–Šventupio gyvenamajame rajone“. Nauji vamzdynai nutiesti Žiemgalių, Kalniškių, 
Lietuvininkų, Sembos, Aisčių ir Tyravos gatvėse. Iš viso paklota 7 km vandentiekio ir 5,4 km nuotekų 
tinklų, sumontuota požeminė nuotekų perpumpavimo siurblinė. Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėje 
buvo nutiesti vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai iki kiekvieno sklypo ribos. Savininkai turi 
pasirūpinti atšakų paklojimu savo valdoje. Išplėtojus vandentvarkos infrastruktūrą, kokybiškos 
vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo pasiekiamos 98 esamiems namų ūkiams ir dar 107 
ateityje. Rangovas UAB „SROS“, su kuria bendrovė 2020 m. vasario 24 d. pasirašė sutartį, darbų 
atliko už 1,119 mln. eurų (be PVM). UAB „Šiaulių vandenys“ parengė tinklų techninį projektą ir 
darbus vykdė savo lėšomis.  

Nuo rugpjūčio 1 d. keitėsi UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų bazinės kainos. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2021 m. birželio 3 d. 
sprendimu Nr. T-266 ir Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-
160 nustatė perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas 
(be PVM), kurias Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino 2021 m. balandžio 30 d. 
nutarimu Nr. O3E-499. Perskaičiuotos bazinės kainos galios metus, o po metų vėl bus 
perskaičiuojamos. 

Šiaulių miesto savivaldybei pritarus, 2021 m. UAB „Šiaulių vandenys“ tęsė vandentiekio įvadų 
ir nuotekų šalinimo išvadų įrengimo darbus pagal pateiktus gyventojų prašymus. Įrengus vamzdynų 
atšakas iki 83 sklypų ribos, patenkinti 78 gyventojų prašymai. Iš viso nutiesta 1549,1 m vandentiekio 
įvadų ir 1076,8 m nuotekų išvadų. Darbų atlikta už 302 tūkst. eurų (be PVM). UAB „Šiaulių 
vandenys“ darbus vykdė savomis lėšomis bei iš uždirbto pelno.  

 
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, tiekianti geriamąjį vandenį ir tvarkanti 
nuotekas beveik 55 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. 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-42 bei Šiaulių rajono 
savivaldybės taryba 2021 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-49, suderino parengtą UAB „Šiaulių 
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vandenys“ investicijų planą 2021 metams, kuriame numatytos priemonės, skirtos užtikrinti UAB 
„Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų patikimumą ir kokybę.  

 2021 m. balandžio 8 d. patvirtintas UAB „Šiaulių vandenys“ strateginis veiklos planas 2021 – 
2023 m. laikotarpiui, kuriame suformuluota misija, vizija ir strateginiai tikslai bei uždaviniai suderinti 
su UAB „Šiaulių vandenys“ veiklos strategijoje 2021-2030 m., patvirtintoje UAB „Šiaulių vandenys“ 
valdybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. VS–24, iškeltų tikslų įgyvendinimu. 

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

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

 
3. BENDROVĖS VALDYMAS 

 
Bendrovės valdymo organai iki 2021 m. lapkričio 18 d. buvo visuotinis akcininkų susirinkimas, 

valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas, kuris vadinamas generaliniu 
direktoriumi. Stebėtojų taryba nebuvo sudaroma.  

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A-
1821 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ kolegialaus valdymo organo valdybos 
panaikinimo ir įstatų pakeitimo“ nustatė Bendrovės valdymo struktūrą susidedančią iš visuotinio 
akcininkų susirinkimo ir vienasmenio valdymo organo – Bendrovės vadovo (generalinio 
direktoriaus). Valdyba ir stebėtojų taryba nėra sudaromos. 

2021 m. du kartus buvo didintas bendrovės įstatinis kapitalas ir šiuo pagrindu keisti įstatai: 
1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 

A-752 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų 
pakeitimo“ buvo priimtas sprendimas padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 630 053,76 Eur išleidžiant 
21 756 vnt. paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 28,96 Eur. 
2021 m. gegužės 31 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti pakeisti įstatai su padidintu įstatiniu 
kapitalu. 

2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T-456 „Dėl 
pritarimo investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių 
vandenys“ įstatinį kapitalą“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. 
gruodžio 14 d. įsakymu Nr. A-1999 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinio 
kapitalo didinimo ir įstatų pakeitimo“ padidino įstatinį kapitalą 2 726 410,24 Eur, Šiaulių miesto 
savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu, išleidžiant 94 144 vnt. paprastųjų 
nematerialiųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 28,96 Eur. Bendrovės įstatinis 
kapitalas padidintas iki 59 492 701,76 Eur. Jis padalytas į 2 054 306 vnt. nematerialiąsias 28,96 Eur 
nominalios vertės 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 2021 m. gruodžio 20 d. buvo sudaryta akcijų pasirašymo 
sutartis su Šiaulių miesto savivaldybe bei pakeisti įstatai, kurie Juridinių asmenų registre buvo 
įregistruoti 2021 m. gruodžio 30 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.  
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3.2. Bendrovės valdyba 
 

Iki 2021 m. lapkričio 18 d. Bendrovės valdyba buvo kolegialus valdymo organas, sudaromas iš 
šešių narių, kuriuos ketverių metų laikotarpiui rinko visuotinis akcininkų susirinkimas.  

Bendrovės valdybą iki 2021 m. balandžio 22 d. sudarė: 
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 Ekonomikos ir investicijų skyriaus 

vyriausioji specialistė; 
Angelija Michalauskienė, nepriklausoma valdybos narė; 
Audronė Danielaitienė, nepriklausoma valdybos narė; 
Česlovas Kasputis, nepriklausomas valdybos narys. 
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 

A-592 „Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ valdybos narių atšaukimo ir rinkimo“ valdybą sudarė: 
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 Ekonomikos ir investicijų skyriaus 

vyriausioji specialistė; 
Henrita Giedraitienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos 

skyriaus vyriausioji specialistė, 
Aurimas Rutkauskas, UAB „Šiaulių vandenys“ Plėtros direktorius,  
Irma Urbonaitė, UAB „Šiaulių vandenys“ Komunikacijos departamento vadovė.  
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-

895 „Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ valdybos narių atšaukimo ir rinkimo“ iš valdybos narių buvo 
atšauktas Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas, bei išrinkta valdybos narė Brigita Mareckienė, Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.  

2021 m. liepos 28 d. valdybos pirmininke išrinkta Vida Lašinienė, Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė. 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A-
1821 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ kolegialaus valdymo organo valdybos 
panaikinimo ir įstatų pakeitimo“ atšaukė valdybos narius iš pareigų nuo naujos įstatų redakcijos 
įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos bei pakeitė įstatus ir juos išdėstė nauja redakcija, kurie 
2021 m. lapkričio 18 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti. 

Valdyba savo veiklą vykdė, 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. 
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3.4. Bendrovės valdymo struktūra 
 

Bendrovės valdymo struktūra, patvirtinta UAB „Šiaulių vandenys“ valdybos 2020 m. gruodžio 
17  d. sprendimu Nr. VS-27, kuri galiojo nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. lapkričio 23 d.: 

 

 
 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 
A-1821 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ kolegialaus valdymo organo 
valdybos panaikinimo ir įstatų pakeitimo“ nustatyta UAB „Šiaulių vandenys“ valdymo struktūra, 
susidedanti iš visuotinio akcininkų susirinkimo ir vienasmenio valdymo organo – Bendrovės vadovo 
(generalinio direktoriaus), atšaukiant UAB „Šiaulių vandenys“ valdybos narius iš pareigų nuo naujos 
įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. A-1884 „Dėl Uždarosios akcinės 
bendrovės „Šiaulių vandenys“ valdymo struktūros patvirtinimo“ patvirtino valdymo struktūrą, tuo 
pačiu pripažino netekusia galios UAB „Šiaulių vandenys“ valdybos 2020 m. gruodžio 17 d. 
sprendimu Nr. VS-27 patvirtintą valdymo struktūrą. 

Bendrovės valdymo struktūra, patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2021 m. lapkričio 24  d. įsakymu Nr. A-1884.  
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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. 2018 m. kovo mėnesį Tarptautinė standartizacijos 
organizacija (angl. International Organization for Standardization - ISO) 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. Tinkamai funkcionuojanti darbuotojų 
saugos ir sveikatos vadybos sistema padeda išvengti nelaimingų atsitikimų ir incidentų, darbuotojų 
saugos ir sveikatos sutrikimų bei susirgimų profesinėmis ligomis.  

Vis didėjantys elektros energijos, dujų, šilumos, medžiagų ir kiti kaštai paskatino bendrovę 
2015 m. įdiegti Energijos naudojimo vadybos sistemą (ENVS), atitinkančią tarptautinio LST EN ISO 
50001 „Energijos naudojimo vadybos standartas“ reikalavimus. ENVS integruota į jau veikiančias 
KVS, AVS ir DSS 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. Atsižvelgiant į tai, kad Tarptautinė 
standartizacijos organizacija 2018 m. rugpjūčio mėnesį išleido antrąjį Energijos vadybos sistemos 
standarto leidimą – ISO 50001:2018, pakeičiantį pirmąjį - ISO 50001:2011 leidimą, bendrovėje 2020 
m. ENVS buvo atnaujinta ir šiuo metu atitinka naujosios Energijos naudojimo vadybos standarto ISO 
50001:2018 versijos reikalavimus. 
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Vadovaujantis ISO standartų reikalavimais, bendrovės veikla aprašyta vadybos sistemų 
vadovuose bei 26 integruotose procedūrose, 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, aplinkos apsaugos, 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. 

2021 m. rugpjūčio 19-20 dienomis UAB „Šiaulių vandenys“ vyko Kokybės vadybos, Aplinkos 
apsaugos vadybos, Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos ir Energijos naudojimo vadybos sistemų 
kasmetinis (1-asis) priežiūros 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), kurį atliko Vokietijos 
vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen e. V. padalinys Lietuvoje UAB „TUV 
Uolektis“. 2021 m. lapkričio 25 d. auditoriai pateikė atlikto 1-ojo priežiūros audito ataskaitą su 
rekomendacijomis vadybos sistemų gerinimui. 

Išduoti sertifikatai galioja iki  2023 m. rugpjūčio 23 d. 
 

5. BENDROVĖS DARBUOTOJAI 
 

2021 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 243 darbuotojai (neįskaitomi darbuotojai, kuriems 
suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti), iš jų: 

 138 darbininkai; 
 102 specialistai; 
 3 vadovai. 

 

UAB „Šiaulių vandenys“ valdyba 2021 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. VS-20 pakeitė ir 
patvirtino UAB „Šiaulių vandenys“ etatų sąrašą, kuris įsigaliojo 2021 m. lapkričio 6 d. ir pripažino 
netekusiu galios UAB „Šiaulių vandenys“ etatų sąrašą, patvirtintą UAB „Šiaulių vandenys“ valdybos 
2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. VS-27, nuo 2021 m. lapkričio 5 d. (įskaitytinai). 

Bendrovėje dirba didelę darbo patirtį turintys žmonės: 57 proc. visų darbuotojų bendrovėje 
dirba 11 metų ir daugiau. Bendrovės darbuotojų vidutinis amžius – 51,98 metai.  

Bendrovės darbuotojų (visi darbuotojai 2021 m. gruodžio 31 d.) kvalifikacijos lygį apsprendžia 
jų išsilavinimas. 98 (40 proc.) darbuotojų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 59 (24 proc.) darbuotojai turi 
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vidurinį išsilavinimą, 42 (17 proc.) darbuotojai įgiję aukštesnįjį išsilavinimą, 44 (18 proc.) darbuotojai 
įgiję profesinį išsilavinimą ir 3 (1 proc.) darbuotojai įgiję pagrindinį išsilavinimą. 

Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų atliekamo darbo 
pobūdį, bendrovėje kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs mokymai. 2021 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 2021 m. 
kvalifikaciją kėlė 250 darbuotojų (dalis darbuotojų dalyvavo keliuose mokymuose). Bendrovės 
viduje – naujai apmokyti, žinios patikrintos ir pakartotinai profesinės žinios patikrintos 232 
bendrovės darbuotojams. 

Darbuotojams socialinės garantijos teikiamos, vadovaujantis 2018 m. gruodžio 20 d. 
Kolektyvinėje sutartyje patvirtintomis nuostatomis, kurios esant poreikiui atnaujinamos.  

 Bendrovės darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos ir dydžiai yra nurodyti Bendrovės 
kolektyvinėje sutartyje. 2021 m. gruodžio mėn. buvo peržiūrėtas ir nuo 2022 m. sausio 1 d. padidintas 
Bendrovės darbuotojų darbo užmokestis. Administracijos vadovybės darbo apmokėjimas vykdomas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, visuotinio akcininkų susirinkimo, Bendrovės valdybos (iki 2021-
11-18) nustatyta tvarka.  

Lietuvoje paskelbus karantiną, bendrovė, atsižvelgdama į darbo organizavimo specifiką, 
įvertinant darbo funkcijų atlikimo galimybes nuotoliniu būdu, daliai specialistų sudarė sąlygas dirbti 
iš namų, t. y. nuotoliniu būdu. Darbo organizavimas nuotoliniu būdu vykdomas vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, „UAB „Šiaulių vandenys“ nuotolinio darbo tvarkos aprašu“, 
patvirtintu UAB „Šiaulių vandenys“ generalinio direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. V-
120 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. 

 

Pagrindiniai veiklos rodikliai 2021 2020

tūkst. m3 proc.
Išgauto vandens kiekis 4 453,0 4 276,3 176,7 4,1%
Išvalytų nuotekų kiekis 8 075,2 6 988,6 1 086,6 15,5%
Geriamojo vandens tiekimo paslaugos pardavimai 3 762,6 3 754,5 8,1 0,2%
Nuotekų tvarkymo paslaugos pardavimai 3 930,6 3 899,3 31,3 0,8%
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos pardavimai 2 736,6 2 616,8 119,8 4,6%

vnt. proc.
Fiziniai asmenys 52 500 52 186 314 0,6%
Juridiniai asmenys 1 693 1 644 49 3,0%
Paviršinių nuotekų tvarkymo abonentai 639 630 9 1,4%

km proc.
Vandentiekio tinklai 642,2 632,6 9,6 1,5%
Nuotekų tinklai 643,2 636,3 6,9 1,1%
Paviršinių nuotekų tinklai 262,6 262,6 0,0 0,0%

darb. proc.
Darbuotojų skaičius gruodžio 31d. 243 243 0 0,0%

Pokytis

Veiklos rodikliai, tūkst. m3

Klientų skaičius gruodžio 31 d.

Eksploatuojamų tinklų ilgis, km

Darbuotojai
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2 557,60
1 765,04

182,80

2021 m. patiekto vandens kiekis (tūkst. m3)

Birutės v. Lepšių v. Aukštrakių v.

6.1. Geriamojo vandens tiekimas 
 

6.1.1. Vandens gavyba ir ruošimas 
 

Geriamąjį vandenį Šiaulių miestui ir daliai Šiaulių rajono gyventojų ir įmonių bendrovė 2021 
m. tiekė iš Birutės, Lepšių bei Aukštrakių vandenviečių. 

Ataskaitiniais metais iš vandenviečių gręžinių išgauta 4 453,0 tūkst. m3 vandens. Išgautas 
požeminis vanduo ruošiamas vandens kokybės gerinimo įrenginiuose Birutės ir Lepšių 
vandenvietėse, Rėkyvos vandens ruošykloje ir tiekiamas vartotojams bei abonentams. 2021 m. 
vandens gerinimo įrenginiuose buvo paruošta 4 460,5 tūkst. m3 geriamojo vandens, įvertinus 
pakartotinai valomą vandens kiekį Rėkyvos vandens ruošykloje. 

2021 m. bendrovė vartojimui patiekė 4 340,9 tūkst. m3 geriamojo vandens, iš jų 40,66 proc. – 
iš Lepšių vandenvietės, 58,92 proc. – iš Birutės vandenvietės, 0,42 proc. – iš Aukštrakių vandenvietės 
(didžioji dalis Aukštrakių vandenvietėje išgauto vandens sunaudojama nuotekų valymo bei dumblo 
apdorojimo įrenginių technologiniuose procesuose).  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vartotojams ir abonentams per 2021 m. vidutiniškai tiekta apie 11,9 tūkst. m3 vandens per parą. 
 

6.1.2. Vandens tiekimas 
 

Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė eksploatavo 642,2 km vandentiekio tinklų Šiaulių 
mieste, Ginkūnų, Aukštelkės bei Vijolių gyvenvietėse (Šiaulių rajonas), 27 trečio vandens kėlimo 
siurblines, 1 340 gaisrinius hidrantus, 2 vandens ėmimo kolonėles.  

 
 

Vandentiekio tinklų ilgis km 642,2 632,6
Iškvietimai dėl vandentiekio gedimų vnt. 2 470 2 448
Vandentiekio gedimai vnt. 567 449

iš jų su žemės kasimo darbais vnt. 164 103
Geriamojo vandens nuostoliai tinkluose tūkst. m3 450,2 312,6
Geriamojo vandens nuostoliai tinkluose                          
(nuo patiekto vandens kiekio)

proc. 10,4 7,5

Pakeistos sklendės vnt. 157 123
Pakeisti hidrantai vnt. 14 17
Rekonstruoti vandentiekio tinklai (ūkio būdu) m 1 019,72 568,3

iš jų: tinklų m 935,72 484,3
vandentiekio įvadų m 84 84

Automatizuotos III  vandens pakėlimo siurblinės vnt. 2 2

Rodiklis Mato vnt. 20202021
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Per 2021 m. buvo užregistruota 567 vandentiekio tinklų gedimų, iš kurių 164 (28,9 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 siekė 450,2 tūkst. m3 ir sudarė 10,37 
proc. viso patiekto vandens (2020 m. jie sudarė 7,45 proc., 2019 m. jie sudarė 10,2 proc., 2018 m. - 
12,9 proc.). Tam įtakos turėjo 59,22 proc. didesnis gedimų su žemės kasimo darbais skaičius 
vandentiekio tinkluose.  

2021 metais siekiant mažinti vandens nuostolius tinkluose atlikta: vandens nutekėjimo paieškos 
grupė patikrino 33,1 km vandentiekio tinklų, rekonstruota 2,14 km vandentiekio tinklų (iš jų 1,02 km 
ūkio būdu).  

 
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 2021 m. buvo paimti 646 mėginiai ir nustatytos 8 135 analitės. 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. 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 tirta: žarninių enterokokų skaičius, 
aliuminis, 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 nenustatyta. 

 
6.2. Nuotekų tvarkymas 

 

6.2.1. Nuotekų surinkimas 
 

Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė eksploatavo 643,2 km ilgio buitinių nuotekų tinklų 
Šiaulių mieste, Ginkūnų, Aukštelkės, Vijolių gyvenvietėse (Šiaulių rajonas) bei 68 nuotekų 
siurblines, kuriomis nuotekos nukreipiamos į miesto nuotekų valyklą. 

Didžioji nuotekų surinkimo tinklų dalis yra savitakiniai. 2021 m. nuotekų tinkluose likviduoti 
1038 gedimai, iš jų 1 su žemės kasimo darbais. Pagrindinės priemonės, siekiant mažinti gedimų 
skaičių, yra nuolatinis nuotekų tinklų valymas, plovimas, tyrimas pažangia diagnostine įranga bei 
tinklų rekonstravimas. Per 2021 m. diagnostine aparatūra ištirta 3,00 km buitinių nuotekų tinklų, 
tinklų valymo įrenginiais išplauta 20,2 km, rekonstruota 0,845 km nuotekų tinklų, iš jų 0,25 km ūkio 
būdu.  
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Nuotekų tinklų ilgis km 643,2 636,3
Nuotekų siurblinių skaičius vnt. 68 67
Gedimai nuotekų tinkluose vnt. 1 038 1 139

iš jų su žemės kasimo darbais vnt. 1 20
Išvalyta ir išplauta nuotekų tinklų km 20,2 16,7
Pašalinta nešmenų t/m3 214,34 183,7
Rekonstruoti nuotekų tinklai (ūkio būdu) m 254,4 708,5

Rodiklis
Mato 
vnt.

20202021

 
 
2021 m. nuotekų infiltracija sudarė 51,1 proc., t. y. į nuotekų valyklą atitekėjo 4 101,8 tūkst. m3 

daugiau nuotekų, negu jų surinkta iš vartotojų ir abonentų.  
 

 
 
Nuotekų infiltracija be kitų veiksnių (nuotekų surinkimo tinklų būklės, gedimų juose skaičiaus) 

priklauso ir nuo iškritusių kritulių kiekio. 2021 m. Šiauliuose fiksuotos kelios intensyvios liūtys, 
kurios pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateiktus duomenis buvo prilygintos stichiniam 
meteorologiniam reiškiniui. Kadangi paviršinių nuotekų surinkimo sistema nėra tokio hidraulinio 
pralaidumo, kad gebėtų surinkti stichinio meteorologinio reiškinio metu iškritusio kritulių kiekio, itin 
didelis lietaus kiekis pateko į buitinių nuotekų tinklus. Tai turėjo įtakos nuotekų infiltracijos 
išaugimui 1 039,0 tūkst. m3, tuo pačiu jos užimamos dalies surinktame nuotekų kiekyje padidėjimui 
7,1 procentinio punkto, lyginant su 2020 m. 

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 2021 m. Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalyta 8054,1 tūkst. m3 nuotekų. 
Labai maža dalis surenkamų nuotekų (apie 0,26 proc.) buvo valomos Aukštelkės biologiniuose 
nuotekų valymo įrenginiuose, kuriuose per 2021 m. buvo išvalyta 21,1 tūkst. m3 nuotekų. 
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6.2.3. Nuotekų užterštumo kontrolė 
 

2021 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 2021 m. paimti 
2 029 mėginiai iš Šiaulių miesto, Aukštelkės nuotekų valymo įrenginių nuotekų, dumblo ir Kulpės 
upės vandens ir nustatyta 8 990 analičių.  

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

2021 m. pasirašytos dvi atvežtinio dumblo tvarkymo sutartys su UAB „Radviliškio vanduo“ ir 
UAB „Kuršėnų vandenys“, 2021 m. atvežtinio dumblo tvarkymo paslauga naudojosi tik UAB 
„Radviliškio vanduo“. Pastaroji bendrovei apdorojimui perdavė 51,6421 t dumblo pagal SM arba 
(371,83 t grynojo svorio). 

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 1 908,9 1 740,4
Sunaudota biodujų MWh 9369,1 10 760,1

iš jų Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne 
išgautų biodujų

MWh 4119,95 5735,3

Sunaudota gamtinių dujų MWh 5338,407 3 989,6
Kogeneracinėje jėgainėje pagaminta šiluminės energijos MWh 8078,9 7 214,7
Kogeneracinėje jėgainėje pagaminta elektros energijos MWh 3637,5 3 972,9

Rodiklis Mato vnt. 20202021

 
 

Per 2021 m. susidarė 1 908,911 t (SM) apdoroto dumblo iš jo džiovinto dumblo granulių 
1893,97 t (SM). Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno rekultivavimui perduota 1 490,26 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. Nuo 2012 m. sukauptu dumblu vis dar pilnai užpildyta avarinė dumblo 
saugojimo aikštelė ir dalis aikštelės aerotenkų zonoje. 

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 
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„Šiaulių vandenys“ perduoda šiai bendrovei deginti nuotekų valymo dumblo apdorojimo procese 
susidarantį džiovintą dumblą. Dumblas deginimui perduodamas nuo 2020 m. sausio mėnesio. Per 
2021 m. AB „Akmenės cementas“ perduota 2085,32 tonų iki 6 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. 

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

2021 m. gruodžio 31 d. nuotekų valyklos turimose saugyklose liko 2990 t (SM) džiovinto 
dumblo granulių ir nusausinto dumblo po pūdymo – 14,941 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 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T-456 „Dėl pritarimo 
investuoti turtą ir didinti UAB „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą“ bendrovei perduota valdyti 
nuosavybės teise dalis (21,18 km) Šiaulių miesto savivaldybei priklausančių paviršinių nuotekų 
tinklų. 

2021 m., kaip ir kiekvienais metais, buvo intensyviai vykdoma paviršinio vandens išleistuvų, 
šulinių, liukų, surinkimo grotelių priežiūra ir remonto darbai.  Per 2021 m. išvalyti 69,7 km paviršinio 
vandens surinkimo pajungimai su grotelėmis gatvių atkarpose (nuo grotelių iki magistralinės linijos), 
išplauta 25,8 km paviršinių nuotekų tinklų ir kolektorių trasų, o diagnostine aparatūra ištirta 3,5 km 
paviršinių nuotekų tinklų.  

Bendrovės lėšomis ataskaitiniais metais rekonstruota ir/ar atlikta nauja statyba 0,98 km 
paviršinių nuotekų tinklų, iš jų ūkio būdu 0,12 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. 570 690

iš jų gedimai su žemės kasimo darbais vnt. 11 15
Išleistuvai grioviuose vnt. 104 104
Kontroliuojami išleistuvai pagal monitoringo programą vnt. 15 15
Išvalyta kolektorių trasų ir tinklų km 25,8 26,6
Pašalinta nešmenų t/m3 186,8 200,7
Suremontuota šulinių, pakeista liukų, trapų vnt. 173 309
Išsiaiškinta nelegalių prisijungimų vnt. 78 22

Rodiklis Mato vnt. 20202021

 
 

6.3.2. Paviršinių nuotekų užterštumo kontrolė 
 

Paviršinių nuotekų kontrolė bendrovėje vykdoma pagal taršos šaltinių išleidžiamų į aplinką 
teršalų monitoringo planą. Iš 293 paviršinių nuotekų mėginių 2021 m. buvo nustatytos 2 073 analitės.  

2021 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. Pagal aplinkos monitoringo programą iš 
paviršinių nuotekų buvo nustatoma: vandenilio jonų koncentracija (pH), skendinčios medžiagos, 
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cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS7), naftos 
produktai.  

2021 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 nustatytos 
576 analitės. Gautos taršos rodiklių vertės neviršijo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teisės 
aktuose nustatytų verčių. 

 
6.4. Klientų aptarnavimas 

 
6.4.1. Bendrovės klientai 

 
2021 m. pabaigoje UAB „Šiaulių vandenys“ buvo sudariusi tiesioginių atsiskaitymo sutarčių 

su 54 832 fiziniais ir juridiniais asmenimis. 
Bendrovės klientų skaičius, lyginant su praėjusiais ataskaitiniais metais, išaugo 372. Didžiausią 

įtaką klientų skaičiaus augimui turėjo individualių gyvenamųjų namų gyventojų nauji prisijungimai 
prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Ženkliai naujų vartotojų prisijungimo skaičių įtakojo 2021 m. 
užbaigtas tinklų plėtros projektas Lieporių – Šventupio kvartalo dalyje (bendrovės klientais tapo 66 
šio kvartalo namų ūkiai). Bendrovės klientus aptarnaujančio Klientų aptarnavimo ir pardavimų 
departamento (toliau – Departamentas) darbuotojai kryptingai dirbo informuodami šio ir kitų 
gyvenamųjų namų kvartalų 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 įtakojo bendrovės klientų skaičiaus augimą. 
 

Kliento tipas 2021 m. gruodžio 31 d. 2020 m. gruodžio 31 d.
Fiziniai asmenys 52 500 52 186

daugiabučių namų butai 42 805 42 805
individualių namų savininkai 9 695 9 381

Juridiniai asmenys* 1 693 1 644
biudžetinės organizacijos 139 141
smulkios įmonės 1 488 1 437
pramonės įmonės 66 66

Paviršinių nuotekų abonentai 639 630
* - įskaitant fizinius asmenis, vykdančius ūkinę-komercinę veiklą  
 
Su bendrovės klientais bendraujama šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis. Analizuojami 

klientų kreipiniai, nusiskundimai ir pageidavimai, stengiamasi laiku ir operatyviai išspręsti iškilusias 
problemas. Trumposiomis SMS žinutėmis ir el. laiškais klientai 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 ir pasirašyti geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų 
tvarkymo sutartis elektroniniu būdu, nevykdami į bendrovę. Tai ypač svarbu vis dar šalyje 
tebesitęsiant pandeminei situacijai. Norėdami išlaikyti glaudų ryšį su bendrovės klientais ir sklandžiai 
atlikti suplanuotus darbus, bendrovės darbuotojai dirba lanksčiai ir stengiasi prisitaikyti prie 
besikeičiančios aplinkos.  

Bendrovei tęsiant aukštesnės metrologinės tikslumo klasės vandens apskaitos prietaisų 
įrengimą vartotojų objektuose, 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., 2021 m. – 8,2 proc.).  

Įvertinusi geriamojo vandens apskaitai naudojamų tikslesnių vandens apskaitos prietaisų 
teikiamą naudą, bendrovė C metrologinės tikslumo klasės vandens apskaitos prietaisus įrenginėja ir 
individualiuose namuose. 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis individualiuose namuose įrengta  
5 448 vnt. C metrologinės tikslumo klasės vandens apskaitos prietaisų, t. y. 48,6 proc. visų 
individualiuose namuose įrengtų vandens apskaitos prietaisų (11 198 vnt.). 
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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 tęsė 2020 m. pradėtą 
projektą ir 2021 m. įrengė 354 ultragarsinius skaitiklius su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe 
4 daugiabučių  namų įvaduose bei gyventojų butuose. 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.  

Naujus technologinius sprendimus bendrovė išbando ir bendradarbiaudama su Šiaulių miesto 
savivaldybės Švietimo centru. 2021 m. bendrovė organizavo  mechaninių geriamojo vandens 
apskaitos prietaisų pakeitimo į  geriamojo vandens apskaitos prietaisų, su nuotolinio duomenų 
nuskaitymo galimybe,  darbus 63 Šiaulių miesto lopšeliuose – darželiuose, progimnazijose bei 
gimnazijose. Įrengus šiuos apskaitos prietaisus, duomenys Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo 
centro įstaigose nuskaitomi nuotoliniu būdu. 

 
6.4.2. Atsiskaitymas už suteiktas paslaugas 

 
Departamento darbuotojai aktyviai dirba informuodami abonentus ir vartotojus apie galimybę 

tapti elektroninių sąskaitų sistemos vartotojais. Bendrovės klientams sudaryta galimybė matyti 
sąskaitų archyvą, informaciją apie atliktus 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. visų vartotojų, 2020 m. gruodžio 31 d. - 42,79 proc.  
visų vartotojų, o 2021 m. gruodžio 31 d. – 50,5 proc. visų vartotojų. 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, elektronines paslaugas, loterijos „Perlas“ terminalus. 2021 m. 
pabaigoje bendrovė pradėjo analizuoti mokėjimo inicijavimo paslaugos įdiegimo galimybes 
savitarnos svetainėje. Šis technologinis sprendimas suteiks galimybę bendrovės klientams patogiau 
ir greičiau apmokėti sąskaitas savitarnos svetainėje. 
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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 2021 m. bendrovė pakeitė 1569 daugiabučių namų butuose ir 929 
individualiuose gyvenamuosiuose namuose įrengtus šalto vandens apskaitos prietaisus. 
Atsižvelgdama į šalies epidemiologinę situaciją, saugodama savo darbuotojų ir klientų sveikatą, 
bendrovė karantino laikotarpiu nevykdė daugiabučių namų butuose ir individualiuose 
gyvenamuosiuose namuose 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 2022 m. gruodžio 31 d.  

Ataskaitiniais metais bendrovė metrologiškai patikrino ir pakeitė 3 182 įvadinių šalto vandens 
apskaitos prietaisų daugiabučiuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose, pramonės įmonėse 
ir smulkiose įmonėse bei organizacijose. Per 2021 m. renovuoti 32 apskaitos mazgai bei filtrai, atlikti 
280 filtrų, esančių daugiabučių namų įvaduose, praplovimo darbai, įrengta 314 naujų šalto vandens 
apskaitos prietaisų 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 (toliau – VERT) 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 
O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“. 

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 VERT, kurias vėliau nustato savivaldybių 
tarybos. VERT 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 2021 m. rugpjūčio 1 d. galiojančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos antriesiems bazinių kainų 
galiojimo metams buvo suderintos VERT 2021 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-499 ir 
patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-266 bei Šiaulių 
rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-160.  
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UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų 
tvarkymo paslaugų bazinių kainų tretiesiems bazinių kainų galiojimo metams projektą bei prašymą 
šias kainas derinti VERT numato pateikti (pateikė) 2022 m. kovo 1 d.  

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, nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis bei atvežtinio 
nuotekų dumblo tvarkymo paslaugų teikimas. 

2021 m. parduota 3 762,6 tūkst. m3 geriamojo vandens ir sutvarkyta 3 930,6 tūkst. m3 nuotekų 
bei 2 736,6 tūkst. m3 paviršinių nuotekų. 

2021 m. parduota 8,1 tūkst. m3 (0,2 proc.) daugiau geriamojo vandens nei 2020 m., nuotekų 
tvarkymo paslaugų apimtys, lyginant su 2020 m., didesnės 31,3 tūkst. m3 (0,8 proc.), o sutvarkytų 
paviršinių nuotekų kiekis 119,8 tūkst. m3 (4,6 proc.) didesnis nei 2020 m. 

 

 
 
 

Bendrovės paslaugų klientai yra suskirstyti į tris grupes – gyventojai, ūkio-buities ir pramonės 
įmonės. Vertinant pardavimus šiuose atskiruose sektoriuose, gyventojų realizacija sudaro apie 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 75 proc. viso realizuojamo kiekio.  
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tūkst. m3 proc.

Geriamojo vandens tiekimas, tūkst. m3 3.762,6 3.754,5 8,1 0,2%
gyventojams 2.068,9 2.016,3 52,6 2,6%
ūkio-buities įmonėms, organizacijoms 1.401,2 1.401,1 0,1 0,01%
pramonės įmonėms 292,4 337,1 -44,6 -13,2%

Nuotekų tvarkymas, tūkst. m3 3.930,6 3.899,3 31,3 0,8%
gyventojams 2.197,5 2.153,0 44,5 2,1%
ūkio-buities įmonėms, organizacijoms 1.371,2 1.386,2 -15,0 -1,1%
pramonės įmonėms 361,9 360,1 1,8 0,5%

Paviršinių nuotekų tvarkymas, tūkst. m3 2.736,6 2.616,8 119,8 4,6%
Nuotekų trnsportavimas asenizacijos 

transporto priemonėmis, tūkst. m3 4,5 4,2 0,3 6,2%
gyventojams 3,1 3,2 0,0 -0,7%
ūkio-buities įmonėms 1,3 1,0 0,3 27,3%

Atvežtinio nuotekų dumblo tvarkymas, 

tūkst. m3 0,40 0,02 0,38
vandetvarkos įmonėms 0,40 0,02 0,38

Pardavimai 2021 2020
Pokytis

 
 

Lyginant paslaugų pardavimo apimtis pagal sektorius, per ataskaitinius metus sunaudoto 
geriamojo vandens bei sutvarkytų nuotekų kiekiai išaugo tik gyventojų sektoriuje. Pastarojo 
sektoriaus realizacijos augimą (geriamojo vandens – 2,6 proc., nuotekų –2,1 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.  

Per 2021 m. ūkio-buities sektoriaus įmonių vandens suvartojimas išliko 2020 m. lygyje, 
sutvarkytų nuotekų kiekis sumažėjo 1,1 proc (15,0 tūkst. m3). Šio sektoriaus blogesnius realizacijos 
rodiklius lėmė tokių įmonių ir įstaigų kaip VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė (4,9 tūkst. m3), UAB 
„Maxima LT“ (3,2 tūkst. m3), UAB „Telia Lietuva“ (2,5 tūkst. m3) Šiaulių plaukimo centras 
„Delfinas“ (1,8 tūkst. m3),  UAB „Dviguba investicija“ (1,3 tūkst. m3), UAB „Salda“ (1,1 tūkst. m3), 
UAB „Baltisches Haus“ (1,0 tūkst. m3) pirkto vandens ir išleisto nuotekų kiekio sumažėjimas.  

Pramonės įmonių sektoriuje vandens parduota 13,2 proc. (44,6 tūkst. m3) mažiau, nuotekų 
sutvarkyta 0,5 proc. (1,8 tūkst. m3) daugiau. Mažiau vandens suvartojo (taip pat ir nuotekų išleido) 
tos įmonės, kurių veikla buvo apribota dėl karantino suvaržymų: UAB „Rivona“ (5,7 tūkst. m3), UAB 
„Aido turtas“ (6,2 tūkst. m3), AB „Impuls LTU“ (3,0 tūkst. m3), UAB „Bodesa“ (2,7 tūkst. m3).. 
Tačiau svarbiausia šios grupės vandens pardavimų mažėjimo priežastis yra 55,6 tūkst. m3 (44,1 proc.)  
mažesnis AB „MV Group Production“  nupirkto vandens kiekis. Šio sektoriaus nuotekų tvarkymo 
apimtys išaugo dėl  tokių gamybinių įmonių, kaip AB „MV Group Production“ (11,0 tūkst. m3), UAB 
„Metso Outotec Lithuania“ (9,5 tūkst. m3), AB „Rėkyva“ (2,8 tūkst. m3), UAB „Baltik vairas“ (1,4 
tūkst. m3), UAB „Hampidjan Baltic“ (1,8 tūkst. m3), UAB „Toksika“ Šiaulių filialas (1,2 tūkst. m3) 
išleisto didesnio nuotekų kiekio. 

Paviršinių nuotekų tvarkymo apimtys didesnės 4,6 proc. arba 119,8 tūkst. m3 dėl didesnio 
faktinio  kritulių kiekio, kadangi kai kurios įmonėms pagal pasirašytas sutartis lietaus nuotekos yra 
skaičiuojamos pagal nuotekų apskaitos prietaisus (2 vnt. DN 50  mm), o ne pagal vidutinį daugiametį 
metinį kritulių kiekį. Be to už vis didesnį sutvarkytų paviršinių nuotekų kiekį, susidarantį gatvių, 
kuriose įrengta paviršinių nuotekų infrastruktūra, perduota valdyti UAB „Šiaulių vandenys“, plotuose 
apmoka Šiaulių miesto savivaldybė. 

2021 m. UAB „Šiaulių vandenys“ iš viso uždirbo 10 165,6 tūkst. Eur pajamų. Pagrindinės 
veiklos pajamos - 9 769,9 tūkst. Eur, palyginus su 2020 m. - išaugo 278,8 tūkst. Eur (2,9 proc.) dėl 
didesnių pardavimo apimčių geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų 
tvarkymo veiklose, taip pat gauta 98,6 tūkst. Eur daugiau padidėjusios ir savitosios taršos pajamų. 
Atvežtinio dumblo tvarkymo paslaugos pajamos sudarė 20,1 tūkst. Eur. Be to nuo 2021 m. rugpjūčio 



   
                                                                  UAB „Šiaulių vandenys“ 2021 metų metinis pranešimas  

  
23 

1 d. įsigaliojo vidutiniškai 3 proc. didesnės  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainos (geriamojo vandens tiekimo paslaugos kainos sumažėjo 3 proc., nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainos padidėjo 8 proc.), dėl ko bendrovės pajamos išaugo 101,1 tūkst. Eur.  Tačiau Bendrovės gautų 
pajamų lygiui didelę įtaką padarė tai, kad ženkliai sumažėjo pramonės įmonių sektoriaus vandens 
pardavimai. 
 

tūkst. Eur proc.

Pardavimo pajamos, tūkst. Eur 9.769,9 9.491,1 278,8 2,9%
Apskaitos veiklos pajamos 715,7 705,2 10,5 1,5%
Pajamos už geriamojo vandens tiekimą, iš jų: 3.328,8 3.371,8 -43,0 -1,3%

pajamos iš vartotojų 1.788,4 1.768,4 20,1 1,1%
pajamos iš abonentų 1.540,3 1.603,4 -63,0 -3,9%

Pajamos už nuotekų tvarkymą, iš jų: 5.017,0 4.734,1 282,9 6,0%
pajamos iš vartotojų 2.609,4 2.475,5 133,9 5,4%
pajamos iš abonentų 2.407,6 2.258,6 149,0 6,6%

Pajamos už nuotekų transportavimą asenizacijos 
transporto priemonėmis

27,2 25,6 1,6 6,4%

Pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą 661,2 654,2 7,0 1,1%
Pajamos už atvežtinio nuotekų dumblo tvarkymą 20,1 0,3 19,8 6893,8%

Pardavimai 2021 2020
Pokytis

 
 

Per 2021 m. UAB „Šiaulių vandenys“ uždirbo 346,5 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 49,2 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.  

 
7.3. SĄNAUDOS 

 
Bendrovės sąnaudos 2021 m. siekė 10 238,9 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant 

su 2020 m., buvo didesnės 1 061 tūkst. Eur (12,0 proc.) ir sudarė 9 905,2 tūkst. Eur. 
Pagrindinės veiklos sąnaudose didžiausiąją dalį visų sąnaudų sudaro ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo ir amortizacijos bei darbo apmokėjimo sąnaudos, t. y. pastoviosios sąnaudos, kurios 
būtinos turimo ilgalaikio turto eksploatacijai ir atstatymui bei klientų aptarnavimui, siekiant užtikrinti 
kokybišką ir reikalavimus atitinkantį paslaugų teikimą. Tokia sąnaudų struktūra yra būdinga visoms 
Lietuvos vandentvarkos įmonėms. Tačiau svarbiausia sąnaudų padidėjimo priežastis yra energetinių 
išteklių sąnaudų išaugimas 63,6 proc. (647,1 tūkst. Eur, iš jų  129,0 tūkst. Eur dėl suvartotų didesnių 
kiekių ir 518,1 tūkst. Eur  - dėl per 2021 m. II pusmetį išaugusių kainų). 
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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 2021 m. siekė 4 
086,5 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. jos išaugo 148,1 tūkst. Eur (3,8 proc.), nes nuo 2021 m. pradžios 
darbuotojams vidutiniškai 4 proc. padidinti atlyginimai.  

Bendrovė 2021 m. patyrė 168,4 tūkst. Eur didesnes ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir 
amortizacijos sąnaudas dėl naujai įsigyto turto ir atliktų remonto bei rekonstrukcijos darbų, 
įgyvendinant investicijų plane, suderintame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. 
sprendimu Nr. T-42 ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 vasario 23 d. sprendimu Nr. T-49, 
numatytas priemones bei dėl Šiaulių miesto savivaldybės perduotų eksploatuoti paviršinių nuotekų 
tinklų.  

Ataskaitiniais metais 154,1 tūkst. Eur (56,1 proc.) didesnės technologinio kuro (gamtinių dujų 
ir biodujų) sąnaudos dėl 59,8 proc. (17,71 Eur/MWh) išaugusios, lyginant su 2020 m., vidutinės  
kainos. Kuro, skirto transporto priemonėms  ir darbo mašinoms, sąnaudos išaugo 26,5 tūkst. Eur dėl 
15,1 proc. didesnės vidutinės degalų kainos, lyginant su 2020 m. 

Elektros energijos sąnaudos per 2021 m. padidėjo 429,7 tūkst. Eur. Šį padidėjimą lėmė didesnis 
išgauto geriamojo vandens kiekis bei 15,5 proc. (1 086,6 tūkst. m3) didesnis surinktų (perpumpuotų) 
ir išvalytų nuotekų kiekis. Be to  Nuotekų valyklos kogeneracinėje elektrinėje buvo pagamintas 8,4 
proc. (335,4 MWh) mažesnis elektros energijos kiekis (dėl vykdytų kogeneratorių remonto darbų). 
Lyginant  elektros energijos tiekimo 1 kWh kainą, galiojusią nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 birželio 
30 d., per ataskaitinių metų II pusmetį ji išaugo beveik 6 kartus (nuo 0,03878 Eur/kWh birželio mėn. 
iki 0,22005 Eur/kWh gruodžio mėn.).    

Šildymo sąnaudos per 2021 m. išaugo 36,7 tūkst. Eur. Sąnaudų didėjimą lėmė didesnis 
suvartotas šiluminės energijos ir elektros energijos, skirtos šildymui, kiekis (ilgesnis šildymo sezonas 
ir žemesnė vidutinė oro temperatūra, ypatingai per šių metų I ketvirtį) ir ženkliai didesnės  šiluminės 
bei elektros energijos kainos. 

 Mokesčių sąnaudų didėjimą lėmė ženklus aplinkosauginių mokesčių išaugimas.  Gamtos 
išteklių mokesčio augimą 19,7 tūkst. Eur  sąlygojo 4,1 proc. (176,7 tūkst. m3) didesnis išgautas 
geriamojo vandens kiekis ir 4,8 proc. išaugęs, lyginant su 2020, m., šio mokesčio vidutinis 
indeksavimo koeficientas. Mokesčio už aplinkos teršimą sąnaudos išaugo 115,8 tūkst. Eur dėl 
išvalyto didesnio nuotekų kiekio ir dėl nuo 2021 m. sausio 1 d. ženkliai padidintų teršalų tarifų bei 
pakeistų teršalų grupių (tarifai padidėjo nuo 2 iki 14 kartų). 

Ženklų pagrindinės veiklos sąnaudų didėjimą  iš dalies kompensavo mažesnės kitos sąnaudos, 
patyrus mažiau eksploatacinių ir remonto medžiagų, jėgainių techninio aptarnavimo, automašinų 
remonto ir eksploatacijos, programinės įrangos aptarnavimo, nuotekų dumblo utilizavimo bei kitų 
sąnaudų. 
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Teikdama papildomas paslaugas, apskaitomas kitoje veikloje, bendrovė patyrė 230,6 tūkst. Eur 
sąnaudų, iš kurių 20,8 tūkst. Eur buvo fontanų, perduotų valdyti UAB „Šiaulių vandenys“ turto 
patikėjimo teise, remonto ir priežiūros sąnaudos.  

Finansinės-investicinės veiklos sąnaudos ataskaitiniais metais 15,9 tūkst. Eur didesnės dėl 2021 
m. išaugusių palūkanų sąnaudų.  

2021 m. pelno mokesčio sąnaudos sudarė 2,2 tūkst. Eur. 
 

7.4. Veiklos rodikliai 
 

Sąnaudų pokytis dėl aukščiau išvardintų priežasčių bei patirti nuostoliai turėjo įtakos bendrovės 
pelningumo rodikliams: EBITDA sumažėjo 18,3 proc., EBITDA marža sumažėjo nuo 30,9 proc. iki 
24,5 proc. (6,4 procentiniais punktais), bendrojo bei grynojo pelningumo rodikliai sumažėjo daugiau 
nei 7 procentiniais punktais. Patyrus 75,6 tūkst. Eur nuostolių, turto pelningumo (ROA) bei nuosavo 
kapitalo pelningumo (ROE) rodikliai ataskaitiniu laikotarpiu tapo neigiami.  

 

Pagrindiniai finansiniai rodikliai 2021 2020

tūkst. Eur proc.
Pajamos iš viso 10.165,6 9.788,2 377,4 3,9%
Pardavimo pajamos 9.769,9 9.491,1 278,8 2,9%
Sąnaudos iš viso 10.238,9 9.139,1 1.099,8 12,0%
Pagrindinės veiklos sąnaudos 9.905,2 8.844,2 1.061,0 12,0%
EBITDA (1) 2.398,1 2.936,3 -538,2 -18,3%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1.345,4 2.055,8 -710,4 -34,6%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -73,3 649,1 -722,5 -111,3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -75,6 600,8 -676,4 -112,6%

tūkst. Eur proc.
Visas turtas 114.315,4 113.233,1 1.082,3 1,0%
Pirkėjų įsiskolinimas 1.085,4 1.031,2 54,2 5,3%
Nuosavas kapitalas 60.292,7 57.698,9 2.593,8 4,5%
Trumpalaikės skolos tiekėjams 709,7 922,6 -212,8 -23,1%

p.p.
EBITDA marža (2) 24,5% 30,9% -6,4% -6,4 p.p.
Bendrasis pelningumas 13,8% 21,7% -7,9% -7,9 p.p.
Grynasis pelningumas -0,8% 6,3% -7,1% -7,1 p.p.
Turto pelningumas (ROA) -0,1% 0,5% -0,6% -0,6 p.p.
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) -0,1% 1,0% -1,2% -1,1 p.p.

tūkst. Eur proc. /p.p.
Nuosavo kapitalo lygis (proc.) 52,7% 51,0% 1,8% 1,7 p.p.
Investicijos (tūkst. Eur) 2.883,1 3.649,1 -766,0 -21,0%

Pelningumo rodikliai

Kiti finansiniai rodikliai

Pokytis

Pelno (nuostolių) ataskaitos rodikliai (tūkst. Eur)

Turto rodikliai  (tūkst. Eur)

 
 

Bendrovės turtas per 2021 m. išaugo 1 082,3 tūkst. Eur arba 1,0 proc. Tam didžiausios įtakos 
turėjo materialiojo ilgalaikio turto vertės padidėjimas dėl naujai įsigyto turto ir atliekamų darbų, 
įgyvendinant UAB „Šiaulių vandenys“ veiklos planą. Taip pat 2021 m. Šiaulių miesto savivaldybė 
kaip turtinį įnašą įstatinio kapitalo didinimui bendrovei perdavė paviršinių nuotekų tinklus, kurie 
apskaitoje užregistruoti turto  vertintojų nustatyta rinkos verte - 1 662,6 tūkst. Eur.  

Pirkėjų įsiskolinimas padidėjo 54,2 tūkst. Eur. 
Nuosavo kapitalo pokytį lėmė įstatinio kapitalo padidinimas 3 356,5 tūkst. Eur, iš jų  akcininko 

turtinis įnašas - 1 662,6 tūkst. Eur, akcininko bendrovei pervestas piniginis įnašas, prisidedant prie 
projekto „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“ įgyvendinimo - 1 063,8 tūkst. Eur bei įstatinio 
kapitalo didinimui suformuotas pelno rezervas - 630,0 tūkst. Eur. Tačiau įvertinus 2021 m. Bendrovės 
patirtus nuostolius (75,6 tūkst. Eur), nuosavo kapitalo augimas sudarė 2 593,8 tūkst. Eur sumą. Tai 
yra per metus nuosavas kapitalas išaugo iki 60 292,7 tūkst. Eur ir sudarė 52,7 proc. bendrovės turto. 

Trumpalaikės skolos tiekėjams, lyginant su 2020 m., sumažėjo 212,8 tūkst. Eur iki 709,7 tūkst. 
Eur. 2021 m. pabaigoje bendrovė laiku neapmokėtų skolų tiekėjams neturėjo. 
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7.5. Investicijos ir vykdomi projektai 
 

2021 m. investicijos ilgalaikio turto įsigijimui ir atnaujinimui sudarė 2 883,1 tūkst. Eur. 
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektų įgyvendinimui (pagal Šiaulių miesto vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą) Šiaulių miesto Lieporių-
Šventupio kvartale 2021 m. bendrovė skyrė 787,7 tūkst. Eur nuosavų lėšų.  

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymo nuostatas bei didindama paslaugų prieinamumą, 2021 m. bendrovė naujų vandentiekio įvadų 
ir nuotekų išvadų įrengimui iki vartotojo nuosavybės teise valdomų sklypų ribų skyrė beveik 302,0 
tūkst. Eur. 926,9 tūkst. Eur išleista vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų statybos, rekonstravimo ir 
remonto darbams (uždaromosios armatūros ir jungiamųjų dalių keitimui, vamzdynų keitimui 
techniniuose koridoriuose, įvadų įvilkimui PE vamzdžiais, vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių 
remontui), 250,6 tūkst., Eur – paviršinių nuotekų tinklų statybai ir rekonstravimui/kapitaliniam 
remontui. Nuotekų valymo įrenginių Šiaulių r. Jurgeliškių k. ir Aukštelkės k. remontui skirta 166,3 
tūkst. Eur, vandenviečių remonto darbams – 29,7 tūkst. Eur, vandentiekio ir nuotekų persiurbimo 
stočių remontui – 50,7 tūkst. Eur., gamybinių ir administracinių pastatų remontui – 46,5 tūkst. Eur. 
Beveik 2,0 tūkst. Eur bendrovei kainavo vandentvarkos infrastruktūros, kuri nuosavybės teise 
priklauso kitiems asmenims ir yra reikalinga bei tinkama viešajam geriamojo vandens tiekimui ir 
(arba) nuotekų tvarkymui, išpirkimas. 

Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, 2021 m. bendrovė beveik už 76,0 tūkst. Eur įsigijo 
geriamojo vandens apskaitos prietaisų, laboratorinių ir matavimo prietaisų už 16,6 tūkst. Eur. 
Kompiuterinės technikos, biuro ir programinės įrangos įsigijimui ir atnaujinimui išleista 49,7 tūkst. 
Eur, bendrovės transporto parko priemonių įsigijimui ir remontui skirta 34,1 tūkst. Eur. Siekiant 
darbuotojams sudaryti tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, 31,4 tūkst. Eur 
skirta ūkiniam-gamybiniam inventoriui įsigyti ir atnaujinti. 
 

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA NUOSAVOMIS LĖŠOMIS 
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, 2021 m. investicijų plane numatė nuosavas lėšas ir pradėjo vykdyti Plane numatytas 
priemones. 

Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Lieporių-Šventupio 
gyvenamajame rajone“ 

Projekto pagrindinei veiklai (vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba) įgyvendinti, įvykdžius 
viešojo pirkimo procedūras, 2020 m. vasario 24 d. pasirašyta 1,119 mln. Eur (be PVM) rangos sutartis 
su UAB „SROS“ dėl techniniame projekte, kurį parengė UAB „Šiaulių vandenys“, numatytų 
vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbų atlikimo. 

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 7 km vandentiekio ir 5,4 km nuotekų tinklų bei įrengė 1 požeminę nuotekų 
perpumpavimo siurblinę. 2021 m. vasarą rangovas baigė pastatytų tinklų hidraulinius bandymus, 
atliko jų dezinfekciją ir televizinę diagnostiką, sutvarkė aplinką, galutinai atstatė gatvių dangas bei 
parengė išpildomąją ir kadastrų dokumentaciją. Atlikus statybos užbaigimo procedūras 2021 m. 
liepos 29 d. statyba pripažinta baigta. Projekto apimtyje sudaryta galimybė prie vandentiekio ir 
nuotekų tinklų prisijungti 98 esamam namų ūkiui ir 107 namų ūkiui perspektyvoje (šiuo metu tušti 
neužstatyti sklypai). Bendra projekto įgyvendinimo vertė apie 1,1 mln. Eur (be PVM). 

Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Jotvingių, Žiemgalių, 
Bartų, Tyravos gatvėse“ 

Projekto pagrindinei veiklai (vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba) įgyvendinti, įvykdžius 
viešojo pirkimo procedūras, 2021 m. kovo 26 d. pasirašyta 0,618 mln. Eur (be PVM) rangos sutartis 
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su UAB „SROS“ dėl techniniame projekte, kurį parengė UAB „Šiaulių vandenys“, numatytų 
vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbų atlikimo. 

Vadovaujantis rangos sutartimi, rangovas įsipareigojo statybos darbus įvykdyti per 9 mėnesius, 
tačiau įgyvendinant darbo projekto sprendinius, rangovas susidūrė su nenumatytais trukdžiais, 
sąlygotais pandeminės situacijos Lietuvoje, kuomet medžiagų (vamzdžių) tikėjai pristatymo terminus 
pratęsė 2 savaitėms. Dėl šios priežasties 2021 m. gruodžio 13 d. buvo pasirašytas susitarimas prie 
rangos sutarties dėl darbų baigimo laiko pratęsimo 1 mėnesiui, t. y. iki 2022 m. sausio 8 d. 
Įgyvendinant projektą paklota 2,6 km vandentiekio ir 4,2 km nuotekų tinklų bei įrengtos 3 požemines 
nuotekų perpumpavimo siurblines. Rangovas atliko pastatytų tinklų hidraulinius bandymus, jų 
dezinfekciją ir televizinę diagnostiką, sutvarkė aplinką, atstatė gatvių dangas bei rengia išpildomąją 
ir kadastrų dokumentaciją. Statybos užbaigimo procedūros bus užbaigtos 2022 m. I ketvirtį. Projekto 
apimtyje sudaryta galimybė prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungti 38 esamiems namų ūkiams 
ir 66 namų ūkiams perspektyvoje (šiuo metu tušti neužstatyti sklypai). Bendra Projekto įgyvendinimo 
vertė apie 620 tūkst. Eur (be PVM). 

 
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, Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 4 d. 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 pagrindinei veiklai (kvapų šalinimo sistemos įrengimui) įgyvendinti sudaryta 112,9 
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 11 mėnesių atlikti kvapų šalinimo sistemos įrengimo pagrindinėje nuotekų 
perpumpavimo siurblinėje, Pakruojo g. 2A, Šiauliuose, darbai, atlikti visi reikiami įrangos paleidimo-
derinimo darbai, atliktas ir dokumentuotas numatytų aplinkosaugos rodiklių pasiekimas. Darbai 
baigti, 2021 m. liepos 2 d. pasirašytas Darbų perėmimo-priėmimo aktas. 

Projekto apimtyje 2021 m. pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje įdiegta kvapų 
šalinimo sistema, skirta žemo kvapo slenksčio medžiagų neutralizavimui. Išsiskiriantys teršalai, 
panaudojant ozoną, yra suoksiduojami dar prieš jiems patenkant į aplinką. Įdiegus kvapų šalinimo 
sistemą, analizuojant jos registruojamus duomenis, nustatyta, kad metinis sieros vandenilio kiekis bus 
0,01 t/metus, amoniako - 0,12 t/metus, t. y. 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 „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Šiaulių miesto nuotekų valykloje 
įgyvendinimas“ 

2021 metais pradėtas įgyvendinti projektas „Fotovoltinės elektrinės įrengimas Šiaulių miesto 
nuotekų valykloje“. Pagrindinis projekto tikslas – efektyviai valdyti energetikos išteklius, 
panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. 

Bendrovė 2020 m. dalyvavo konkursiniame kvietime daliniam finansavimui iš Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) pagal 
Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę 
„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) 
panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos 
paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio 
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kuro naudojimą“ projektui „Fotovoltinės elektrinės įrengimas Šiaulių miesto nuotekų valykloje“ 
gauti. Projektą pripažinus tinkamu finansuoti APVA lėšomis, 2021 m. balandžio 6 d. Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-202 skirtas finansavimas ir 
2021 m. gegužės 5 d. pasirašyta subsidijos teikimo sutartis su  APVA, pagal kurią tinkamos projekto 
išlaidos finansuojamos tokiomis dalimis - 30 proc. APVA lėšomis ir 70 proc. Bendrovės lėšos. 
Įvykdžius viešojo pirkimo procedūras, 2021 m. liepos 1 d. pasirašyta 274,5 tūkst. Eur (be PVM) 
rangos sutartis su UAB „Ignitis“ dėl fotovoltinės elektrinės projektavimo ir statybos darbų atlikimo. 

Projekto apimtyje bus įrengta 500 kW galios fotovoltinė elektrinė nuotekų valymo įrenginių 
Šiaulių r., Jurgeliškių k., teritorijoje, kurioje panaudojant saulės energiją bus pagaminama apie 450–
495 MWh elektros energijos per metus, taip pat UAB „Šiaulių vandenys“ gaus gaminančio vartotojo 
statusą, su galimybe dalį pagamintos elektros atiduoti į skirstomąjį tinklą pasaugojimui. Planuojama, 
kad elektrinėje pagaminta elektros energija patenkins apie 7 proc. nuotekų valymo ir dumblo 
apdorojimo procese sunaudojamos elektros energijos poreikio ir leis bendrovei sutaupyti apie 60 
tūkst. Eur sąnaudų.  

Investiciją įgyvendinti pilna apimtimi buvo planuota iki 2021 m. pabaigos, tačiau sutrikus 
saulės modulių tiekimui  iš Kinijos planuota darbų pabaiga persikėlė į 2022 metų pavasarį.   

 
7.6. Veiklos planai ir prognozės 

 
2022 m. UAB „Šiaulių vandenys“ sieks tikslų ir įgyvendins uždavinius, numatytus bendrovės 

veiklos 2021-2030 m. strategijoje ir strateginiame veiklos plane. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai 
2022 metams yra šie: 

  didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų apimtis, plečiant 
centralizuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Šiaulių mieste, 

 didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų patikimumą, atnaujinant 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūrą, diegiant technines priemones, 
užtikrinančias nepertraukiamą paslaugų tiekimą klientams bei vykdant viešosioms geriamojo 
vandens tiekimo nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti reikalingos vandentvarkos infrastruktūros 
išpirkimą, 

 mažinti iš skirstomojo tinklo įsigyjamos elektros energijos kiekį, įgyvendinant elektros 
energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių (saulės elektrinės) projektus,  

 užtikrinti savalaikį nusidėvėjusių (su besibaigiančia metrologine patikra) skaitiklių keitimą 
vartotojų ir abonentų objektuose, plėtoti nuotolinio skaitiklių rodmenų nuskaitymo ir perdavimo 
sistemas pramonės objektuose,  

 prisidėti prie klimato kaitos pokyčius lemiančių veiksnių (oro taršos) įtakos mažinimo, 
nudėvėtas transporto priemones (dyzelinius automobilius) pakeičiant aplinkai draugiškesniu 
transportu (elektromobiliais). 
 

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.  



   
                                                                  UAB „Šiaulių vandenys“ 2021 metų metinis pranešimas  

  
29 

Kasmet Finansų, planavimo skyrius rengia ir teikia bendrovės generaliniam direktoriui 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. 2021 m. 

iš viso buvo parengta 20 straipsnių, kurie buvo publikuoti interneto naujienų portaluose skrastas.lt, 
snaujienos.lt, etaplius.lt, laikraščiuose „Šiaulių naujienos“, „Etaplius“ ir 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 2021 m. užregistruoti 164 skundai, gauti iš 149 vartotojų (gyventojų) ir 14 abonentų 

(įmonių) (1 vartotojas pateikė du skundus). Visi klientų nepasitenkinimai, išreikšti žodžiu ar raštu, 
dėl vandens kokybės, aptarnavimo ir darbo kultūros, techninių problemų, atsiskaitymo ir finansinių 
problemų, pasiūlymai darbo kokybei gerinti, laikomi skundu.  

Daugiausia skundų užregistruota dėl: paviršinių nuotekų (43 skundai, t. y. 26 % visų skundų), 
vandens kokybės (40 skundų, t. y. 24 % visų skundų) mažas slėgis (16 skundų, t. y. 10 % visų skundų) 
ir kitų priežasčių (51 skundas, t. y. 31% 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) 150 - 138 12 

Abonentai (įmonės) 14 - 14 0 

Iš viso: 164 - 152 12 

 
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 2524 
respondentai, t. y. 4,6 proc. visų bendrovės klientų: 111 juridinių asmenų (įmonės, organizacijos) ir 
2413 fizinių asmenų (gyventojai), iš kurių dauguma (78,1 proc.) gyvena daugiabučių namų butuose. 
Daugiausia apklausoje dalyvavo moterys (67,8 proc.) ir dalyviai, kurių amžius yra 51 metai ir daugiau 
(57,2 proc.) bei 41–50 metų (19,9 proc.). 

Daugiau nei pusė apklaustųjų (60,5 proc.) yra tvirtai įsitikinę, jog vandentiekiu tiekiamas 
geriamasis vanduo yra kokybiškas pagal visus kriterijus (vandens kvapas, skonis, spalva, tinkamumas 
maistui gaminti, galimybė gerti tiesiai iš čiaupo, saugumas vartoti), 28,8 proc. šiek tiek dvejoja, bet 
iš esmės taip pat tam pritaria. Nedidelė dalis (6,7 proc.) respondentų neturėjo nuomonės šiuo 
klausimu, o 4 proc. teigia, kad vandentiekio vanduo yra nekokybiškas. 

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

Apklausos metu respondentų buvo prašoma įvertinti įmonės darbuotojų, kurie šalina 
vandentiekio / nuotekų tinklų gedimus gatvėje, darbo kokybę. 70,9 proc. apklausos dalyvių pažymėjo, 
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kad jiems teko matyti avarijos vietose dirbančius įmonės darbuotojus ir dauguma teigiamai atsiliepė 
apie jų darbą. 76,5 proc. apklaustųjų teigė, kad darbuotojai greitai pašalino gedimus, 80,6 proc. 
tvirtino, kad darbuotojai gerai išmano savo darbą, o 80,8 proc. pažymėjo, kad darbuotojai dirbo 
atsakingai ir pareigingai. 

Maža dalis respondentų (3,6 proc.) teigė, jog gedimų šalinamas užtrunka, 2,3 proc. apklausos 
dalyvių pažymėjo, kad darbuotojai neišmano savo darbo, o 3,5 proc. teigė, kad dirbama neatsakingai. 
17,6 proc. apklaustųjų neturėjo nuomonės šiuo klausimu. 

Daugiau kaip pusė apklaustųjų (55,8 proc.) pažymėjo, kad jiems teko kreiptis į bendrovės 
personalą aktualiais klausimais. Ši dalis respondentų vertino juos aptarnavusių darbuotojų darbo 
kokybę. Didžioji dalis apklaustųjų (96,6 proc.) mano, jog bendrovės darbuotojai aptarnauja 
mandagiai, pagarbiai, o 1,9 proc. įvertino neigiamai. Net 95,2 proc. respondentų teigė, kad bendrovės 
darbuotojai yra geranoriški, o 2,2 proc. su tuo nesutinka. Darbuotojai greitai sprendžia iškilusias 
problemas – taip pažymėjo 91,1 proc. apklausos dalyvių, 4,2 proc. pasisakė priešingai, o 4,8 proc. 
neišreiškė nuomonės. 91,2 proc. apklaustų klientų tvirtino, kad bendrovės darbuotojai dirba 
profesionaliai, maža dalis (2,3 proc.) su tuo nesutinka, o likusieji 6,5 proc. teigė nežinantys. 
Bendrovės darbuotojai problemas sprendžia pažadėtu laiku, taip teigė 90,0 proc. apklaustųjų, 4,0 
proc. pažymėjo priešingai, o 6,0 proc. respondentų neatsakė. 

Klientai pastebi įvairiuose kanaluose skelbiamą bendrovės informaciją, taip teigia 83,0 proc. 
respondentų, o 7,7 proc. apklausos dalyvių pažymėjo, jog jos trūksta.  

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

 
____________________ 

 
 


