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BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

UAB „Šiaulių vandenys“ (toliau – Bendrovė / įmonė) strateginio veiklos plano (toliau – SVP) 
tikslas – nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo strateginius tikslus, 
uždavinius ir priemones 2023–2025 m. laikotarpiui, siekiant užtikrinti kokybiškų ir patikimų 
vandentvarkos paslaugų teikimą Bendrovės klientams, didinti eksploatuojamo ūkio efektyvumą bei 
vykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą.  

Strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginiu 
plėtros planu, patvirtintu Šiaulių miesto patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. 
rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-325 (2022 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-383 redakcija), Šiaulių 
miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, patvirtintu 
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu T-290, Šiaulių miesto paviršinių 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės 
tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimu T-346, Raštu dėl Šiaulių miesto savivaldybės lūkesčių, 
susijusių su uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ 2022–2024 m. veikla, patvirtintu 
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo  29 d. įsakymu Nr. A-574, 
UAB „Šiaulių vandenys“ veiklos strategija 2021–2030 m., patvirtinta UAB „Šiaulių vandenys“ 
valdybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. VS–24 ir kitų vandentvarkos sektorių 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.  

Strateginiame veiklos plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme, 
Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme  ir kituose 
vandentvarkos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 
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I SKYRIUS 
VEIKLOS APRAŠYMAS 

1.1. BENDROVĖS VEIKLA  

UAB „Šiaulių vandenys“ – Šiaulių miesto savivaldybės valdoma įmonė, įkurta 1948 m. spalio 
30 d. UAB „Šiaulių vandenys“ yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris 
savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių 
bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat uždarosios akcinės bendrovės 
„Šiaulių vandenys“ įstatais. Bendrovė turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – 
VERT) išduotą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją vykdyti veiklą Šiaulių 
mieste ir Šiaulių rajono Aukštelkės, Ginkūnų, Jurgeliškių ir Vijolių kaimuose. 

 

 

  
 

Bendrovės įstatinis kapitalas ir valdymas.  
Bendrovės įstatinis kapitalas – 60 976 496,32 Eur. Jis padalytas į 2 105 542 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.  

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. 

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, tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, 
paskirstyti pelną bei spręsti ir kitus Bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.  

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų 
visuotinis akcininkų susirinkimas. Generalinis direktorius organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą, 
vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo Bendrovės gamybinę, komercinę bei finansinę 
veiklą, efektyviai naudoja Bendrovės turtą ir kt. 

• geriamojo vandens gavyba (ruošimas) ir tiekimas
• nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas
• paviršinių nuotekų tvarkymas

Bendrovės vykdoma 
pagrindinė veikla

• vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir tiesimas
• vandens nutekėjimų paieška ir nuotekų vamzdynų televizinė 
diagnostika

• specialiojo transporto ir įrengimų nuoma
• šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, remontas ir patikra
• geriamojo vandens, paviršinio vandens, nuotekų ir dumblo 
cheminė ir bakteriologinė analizė

Bendrovės pagalbinė 
veikla ir paslaugos
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UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius yra Jonas Matkevičius, kuris Bendrovei 
vadovauja nuo 2007 metų gruodžio mėnesio. 

 
Bendrovės klientai.  
Bendrovė aptarnauja 55,1 tūkst. klientų.  
 
Pagrindiniai veiklos rodikliai.  
Bendrovės pagrindiniai 2019-2021 m. veiklos rodikliai pateikiami 1-3 paveiksluose. 
 

 
                                       1 pav. Paslaugų teikimo apimtys 
 
Bendrovės paslaugų klientai yra suskirstyti į tris grupes – gyventojai, ūkio-buities ir pramonės 

įmonės. Vertinant pardavimus šiuose atskiruose sektoriuose (2 pav.), 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.  

 

Geriamojo vandens tiekimas, tūkst. m3 3 724,8 3 754,5 3 762,6
gyventojams 1 945,0 2 016,3 2 068,9
ūkio-buities įmonėms, organizacijoms 1 503,7 1 401,1 1 401,2
pramonės įmonėms 276,1 337,1 292,4

Nuotekų tvarkymas, tūkst. m3 3 873,7 3 899,3 3 930,6
gyventojams 2 079,9 2 153,0 2 197,5
ūkio-buities įmonėms, organizacijoms 1 477,2 1 386,2 1 371,2
pramonės įmonėms 316,6 360,1 361,9

Paviršinių nuotekų tvarkymas, tūkst. m3 2 570,7 2 616,8 2 736,6

Pardavimai 2019 2020 2021

2 pav. Pardavimų apimtys pagal grupes 
 

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 (3 pav.). 

 

3 724,8 3 754,5 3 762,63 873,7 3 899,3 3 930,6

2 570,7 2 616,8 2 736,6

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

2019 2020 2021

Paslaugų teikimo apimtys, tūkst. m3

Geriamojo vandens tiekimas Nuotekų tvarkymas

Paviršinių nuotekų tvarkymas
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Pardavimo pajamos, tūkst. Eur 9 226,6 9 491,1 9 769,9
Apskaitos veiklos pajamos 672,5 705,2 715,7
Pajamos už geriamojo vandens tiekimą, iš jų: 3 358,1 3 371,8 3 328,8

pajamos iš vartotojų 1 709,3 1 768,4 1 788,4
pajamos iš abonentų 1 648,9 1 603,4 1 540,3

Pajamos už nuotekų tvarkymą, iš jų: 4 576,8 4 734,1 5 017,0
pajamos iš vartotojų 2 356,0 2 475,5 2 609,4
pajamos iš abonentų 2 220,8 2 258,6 2 407,6

Pajamos už nuotekų transportavimą asenizacijos 
transporto priemonėmis

21,5 25,6 27,2

Pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą 597,7 654,2 661,2
Pajamos už atvežtinio nuotekų dumblo tvarkymą 0,3 20,1

Pardavimai 2019 20212020

3 pav. Pardavimo pajamos 
 

Bendrovė uždirba 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. Per 
2021 m. Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos sudarė 9 769,9 tūkst. Eur, iš kitos veiklos pajamų 
uždirbo 346,5 tūkst. Eur. Taip pat Bendrovė gauna finansinės-investicinės veiklos pajamų, kurias 
sudaro 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.  

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. Bendrovės sąnaudos 2021 m. siekė 10 238,9 
tūkst. Eur, svarbiausia sąnaudų padidėjimo priežastis - energetinių išteklių sąnaudų išaugimas 63,6 
proc. 

 

 
4 pav. Sąnaudos 

 
Bendrovės pelningumo rodikliai 2019-2021 m. laikotarpiu detalizuoti 5 paveiksle. 

 

9 068,30 9 139,10

10 238,90

8 000,00

8 500,00

9 000,00

9 500,00

10 000,00

10 500,00

2019 m. 2020 m. 2021 m.
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Pagrindiniai finansiniai rodikliai 2019 2020 2021

Pajamos iš viso 9 572,1 9 788,2 10 165,6
Pardavimo pajamos 9 226,6 9 491,1 9 769,9
Sąnaudos iš viso 9 068,3 9 139,1 10 238,9
Pagrindinės veiklos sąnaudos 8 799,5 8 844,2 9 905,2
EBITDA (1) 2 601,9 649,1 -73,3
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 863,1 2 055,8 1 345,4
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 503,8 649,1 -73,3
Grynasis pelnas (nuostoliai) 448,0 600,8 -75,6

Visas turtas 112 135,4 113 233,1 114 315,4
Pirkėjų įsiskolinimas 1 065,8 1 031,2 1 085,4
Nuosavas kapitalas 55 058,8 57 698,9 60 292,7
Trumpalaikės skolos tiekėjams 2 616,5 922,6 709,7

EBITDA marža (2) 28,2% 6,8% -0,8%
Bendrasis pelningumas 20,2% 21,7% 13,8%
Grynasis pelningumas 4,9% 6,3% -0,8%
Turto pelningumas (ROA) 0,4% 0,5% -0,1%
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) 0,8% 1,0% -0,1%

Nuosavo kapitalo lygis (proc.) 49,1% 51,0% 52,7%
Investicijos (tūkst. Eur) 10 447,3 3 649,1 2 883,1

Pelningumo rodikliai

Kiti finansiniai rodikliai

Pelno (nuostolių) ataskaitos rodikliai (tūkst. Eur)

Turto rodikliai  (tūkst. Eur)

 
5 pav. Bendrovės pelningumo rodikliai 

 
Paslaugų kainos.  
Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2022 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-288 ir Šiaulių rajono 

savivaldybės taryba 2022 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-274 nustatė perskaičiuotas geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be PVM), kurias Valstybinė 
energetikos reguliavimo taryba suderino 2022 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3E-810. 
Perskaičiuotos kainos taikomos nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 

Vidutinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos padidėjo 34 proc., 
paviršinių nuotekų tvarkymo kaina abonentams (įmonėms, organizacijoms) padidėjo 43,5 proc. 
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos išliko 
tos pačios.  

1.1.1 GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS 

1.1.1.1. Vandens gavyba ir ruošimas  

Bendrovė geriamąjį vandenį Šiaulių miestui ir daliai Šiaulių rajono gyventojų ir įmonių tiekia 
iš Birutės, Lepšių bei Aukštrakių vandenviečių.  

Išgautas požeminis vanduo ruošiamas vandens kokybės gerinimo įrenginiuose Birutės, Lepšių 
vandenvietėse bei Rėkyvos vandens ruošykloje ir tiekiamas vartotojams  bei abonentams.  

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. 
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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 pav. Patiekto vandens kiekis pagal vandenvietes 

1.1.1.2. Vandens tiekimas  

2021 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.  

Pagal 2016 m. balandžio 1 d. su UAB „Kuršėnų vandenys“ pasirašytą geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, esančių Vijolių kaime, Šiaulių rajone, nuomos sutartį Bendrovė, 
vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugą, nuomos teise naudoja ir valdo 
12,49 km geriamojo vandens tiekimo tinklų. 

1.1.1.3. Geriamojo vandens kokybė  

Vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 
24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 

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. 
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 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 geriamajame vandenyje 
nenustatyta. 

1.1.2. NUOTEKŲ TVARKYMAS 

1.1.2.1. Nuotekų surinkimas  

2021 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. 
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2016 m. balandžio 1 d. su UAB „Kuršėnų vandenys“ pasirašyta geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų surinkimo tinklų, esančių Vijolių kaime, Šiaulių rajone, nuomos sutartis. Pagal šią sutartį 
Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugą, nuomos teise 
naudoja ir valdo 12,57 km nuotekų surinkimo tinklų. 

2021 metais 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.  

 

 
 

7 pav. Infiltracija į nuotekų tinklus 
 
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. 

 Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos VERT 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu 
Nr. O3-92, nuostatomis, nustatant nuotekų tvarkymo paslaugų kainas leidžiamas infiltracijos dydis 
yra 20 proc. Tačiau tai yra įmanoma tik idealiomis sąlygomis, todėl praktiškai nei viena Lietuvos 
vandentvarkos įmonė tokių rodiklių nepasiekia. 

1.1.2.2. Nuotekų valymas 

Beveik visos surenkamos nuotekų tinklais nuotekos (99,7 proc.) yra biologiškai ir chemiškai 
išvalomos 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 parą nuotekų valykloje išvaloma apie 22 tūkst. kub. metrų nuotekų. Per 2021 m. Šiaulių 
miesto nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalyta 8054,1 tūkst. m3 nuotekų. Dalis surenkamų 
nuotekų valoma Aukštelkės biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose, kuriuose per 2021 m. buvo 
išvalyta 21,1 tūkst. m3 (apie 0,26 proc.) nuotekų.  

 

 
8 pav. Išvalytų nuotekų kiekis 
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1.1.2.3. Nuotekų užterštumo kontrolė 

Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginių nuotekų tyrimai vykdomi pagal patvirtintą UAB 
„Šiaulių vandenys“ aplinkos monitoringo programą ir nuotekų valymo įrenginių technologinio 
proceso stebėsenos planą. Pagal monitoringo programą Bendrovės Vandens tyrimų laboratorijos 
Nuotekų tyrimų padalinys, turintis 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, nustato 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.  2021 m. 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.  

1.1.2.4. 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“. 

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

Per parą nuotekų valykloje išvaloma apie 22 tūkst. kub. metrų nuotekų ir apdorojama apie 570 
kub. metrų nuotekų dumblo. Apdorojant dumblą, per parą išgaunama apie 14 MWh biodujų. 
Trūkstant biodujų, papildomai perkama biodujų (apie 11,3 MWh/parą), kurios susidaro tvarkant 
atliekas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sąvartyne, ir gamtinių dujų (apie 14,6 MWh/parą). Deginant 
dujas, per parą pagaminama apie 10 MWh elektros ir apie 22 MWh šilumos energijos. Pagaminta 
energija panaudojama dumblo apdorojimo ir nuotekų valymo procesuose. 

 

Sutvarkytas dumblo kiekis t SM 2 052,8 1 740,4 1 908,9
Sunaudota biodujų MWh 11 054,3 10 760,1 9369,1

iš jų Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne 
išgautų biodujų

MWh 5784,6 5735,3 4119,95

Sunaudota gamtinių dujų MWh 3 894,9 3 989,6 5338,407

Kogeneracinėje jėgainėje pagaminta šiluminės energijos MWh 7 153,9 7 214,7 8078,9

Rodiklis Mato vnt. 202120202019

 
9 pav. Rodikliai 

 
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 1490,26 t 
dumblo, neviršijant nustatytos leistinos 1500 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 
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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 
Bendrovė perduoda šiai įmonei deginti nuotekų valymo dumblo apdorojimo procese susidarantį 
džiovintą dumblą. Dumblas deginimui perduodamas nuo 2020 m. sausio mėnesio. 

 

 
10 pav. Perduotas džiovintas dumblo kiekis 

 
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.  

1.1.3. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMAS 

1.1.3.1. Paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas 

2021 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. 

1.1.3.2. Paviršinių nuotekų užterštumo kontrolė 

Paviršinių nuotekų kontrolė Bendrovėje vykdoma pagal taršos šaltinių išleidžiamų į aplinką 
teršalų monitoringo planą. 

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 nustatoma: vandenilio jonų koncentracija (pH), skendinčios medžiagos, cheminis 
deguonies suvartojimas (ChDSCr), biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS7), naftos produktai.  

Kiekvienais metais 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. 

1.2. KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS, 
ENERGIJOS NAUDOJIMO VADYBOS SISTEMOS  

Bendrovėje yra įdiegtos ir sertifikuotos šios vadybos sistemos: 
 Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. 
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 Aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2015 standarto 
reikalavimus. 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti LST ISO 45001:2018 standarto 
reikalavimus. 

 Energijos naudojimo vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 50001:2018 standarto 
reikalavimus.  

Visos įdiegtos sistemos yra integruotos į vieningą sistemą.  
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. 

UAB „Šiaulių vandenys“ turi akredituotos Vokietijos sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen 
e.V išduotą sertifikatą, kuris galioja iki 2023 m. rugpjūčio 23 d. 

II SKYRIUS 
APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

Aplinkos veiksnių analizė atliekama siekiant nustatyti veiksnius, turinčius įtakos Bendrovės 
veiklai. Aplinkos veiksniai suskirstyti į išorinius ir vidinius. Išorinių veiksnių Bendrovė 
nekontroliuoja, tačiau jie stipriai įtakoja Bendrovės veiklą ir veiklos rezultatus. Vidiniai veiksniai 
formuoja Bendrovės stipriąsias ir silpnąsias puses, jiems Bendrovė gali turėti tiesioginę įtaką.  

2.1. IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

2.1.1. Teisiniai veiksniai  

UAB „Šiaulių vandenys“ pagrindinę veiklą – geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą 
– reglamentuoja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas 
(toliau – GVTNT įstatymas). 2022 m. lapkričio mėn. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė GVTNT 
įstatymo pakeitimus, kuriais įtvirtino šiuos pagrindinius pakeitimus: 

- įtvirtinta galimybė operatyviai perskaičiuoti paslaugų kainas, jei elektros ir (arba) dujų, 
naudojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo 
paslaugoms teikti, tarifų ir įkainių vidutinis pokytis viršija 30 procentų;  

- nustatytas mechanizmas, kuris užtikrintų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų teikimą ir reikalavimų vykdymą, jei geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui būtų 
panaikintas licencijos galiojimas (garantinis paslaugų tiekimas); 

- nustatyta, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas nustato 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT), t.y. panaikinta nuostata, kad paslaugų 
kainas tvirtina savivaldybių tarybos; 

- nustatyti paslaugų kainų nustatymo metodikos principai, kad vandentvarkos sektorius galėtų 
investuoti į reikiamą infrastruktūros plėtrą ir rekonstrukciją iš veiklos pajamų ir nebūtų priklausomas 
nuo subsidijų. 
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Nuo 2021 m. balandžio 1 d., įsigaliojus Nuotekų tvarkymo reglamento pakeitimams, taršos 
normatyvai mažų aglomeracijų nuotekų valymo įrenginiams dar labiau griežtinami. Pastarieji 
pakeitimai tiesiogiai įtakos Bendrovės ateities investicijas ir priemones Aukštelkės nuotekų valymo 
įrenginių atžvilgiu, kuriomis būtų tinkamai įgyvendinti naujieji reikalavimai ir iki 2027 m. gruodžio 
31 d. minėtoje aglomeracijose užtikrintas azoto ir fosforo junginių šalinimas.  

VERT 2019 m. balandžio 1 d. priėmė nutarimą Nr. O3E-93, kuriuo patvirtino Šilumos tiekėjų, 
nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių 
nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo VERT tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas). 
Tvarkos aprašas reglamentuoja Bendrovės planuojamų vykdyti, vykdomų ar įvykdytų investicijų, 
susijusių su reguliuojama veikla, vertinimo ir derinimo VERT ir įvykdytų investicijų kontrolės tvarką. 
Vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu, bet kokia planuojama Bendrovės investicija privalo būti 
suderinta su VERT. VERT nesuderinus arba iš dalies suderinus investicijos projektą, į reguliuojamos 
paslaugos kainą nusidėvėjimo sąnaudos įskaičiuojamos tik ta apimtimi, kuria investicija buvo 
suderinta. 

2018 m. sausio 12 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 
objektų apsaugos įstatymas (toliau – NSUSOA įstatymas), kurio tikslas užtikrinti, kad valstybės 
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs objektai (įmonės, įrenginiai ir turtas bei ūkio sektoriai) ir 
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių, įrenginių ir turto apsaugos zonose esantis turtas ir 
teritorija būtų apsaugoti nuo visų galinčių kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos 
veiksnių, ir šalinti tokių veiksnių atsiradimo priežastis ir sąlygas. Įtraukiant įmones, įrenginius ir turtą 
į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašus ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti 
svarbių įrenginių ir turto sąrašą, buvo vertinamos grėsmės, pavojai ir rizikos veiksniai nacionalinio 
saugumo interesams, kaip tai suprantama Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Nacionalinio 
saugumo strategijoje. Šiame NSUSOA įstatyme numatyta, kad nacionaliniam saugumui užtikrinti 
strategiškai svarbios įmonės skirstomos į tris kategorijas, iš kurių pirmai kategorijai priskiriami 
viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paskirti Lietuvos Respublikos geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo tvarka (UAB „Šiaulių vandenys“ viešuoju geriamojo 
vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Šiaulių miesto savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo 
teritorijoje paskirta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-250, 
Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos paviršinių nuotekų tvarkytoja paskirta Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-356.) Taip pat NSUSOA įstatyme yra 
nustatyta, kurie nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas, kuriuos būtina 
apsaugoti nuo visų galinčių kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnių. 
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčiai infrastruktūrai priskiriama viešiesiems 
geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma 
ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra. 

Vadovaujantis NSUSOA įstatymo 15 straipsnio reikalavimais, nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbios įmonės (šiuo atveju Bendrovė) privalo parengti nacionaliniam saugumui užtikrinti 
svarbių įmonių saugumo planą (toliau – Saugumo planas), kuriame numatomos fizinio, kibernetinio, 
personalo saugumo, informacinio slaptumo priemonės. Saugumo plane taip pat nurodomas turtas, 
kuris yra svarbus nacionaliniam saugumui užtikrinti vykdant svarbią veiklą. UAB „Šiaulių vandenys“ 
saugumo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 
829-K-8.  

Nuo 2021 m. ženkliai padidėjus Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme 
(toliau – MUAT įstatymas) nustatytiems teršalų, išmetamų į vandens telkinius, tarifams bei įsigaliojus 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymui Nr. D1-789 „Dėl 
apmokestinamųjų teršalų priskyrimo teršalų grupėms, nustatytoms Lietuvos Respublikos mokesčio 
už aplinkos teršimą įstatymu“, kuriuo keičiama teršalų priskyrimo MUAT įstatymu nustatytoms 
teršalų grupėms tvarka,  Bendrovės mokamas mokestis už į gamtinę plinką išleidžiamą taršą, lyginant 
su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais, išaugo daugiau nei 4 kartus ir 2021 m. mokestiniu 
laikotarpiu siekė 151,9 tūkst. Eur/metus. 
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Galiojančiuose teisės aktuose numatyta, kad nuotekų dumblas, kuris atitinka teisės aktuose 
nustatytus reikalavimus, gali būti naudojamas laukams tręšti. 2021 m. dumblo kokybiniai rodikliai 
atitiko II kategorijai nustatytus normatyvus, tačiau nuo 2022 m. griežtėjant dumblo naudojimo 
tręšimui reikalavimams, dumblas pagal chromo ir gyvsidabrio parametrus vėl laikomas III kategorijos 
dumblu ir jo naudojimas žemės ar miškų ūkyje yra negalimas. Dėl šios priežasties Bendrovėje 
apdorotas nuotekų dumblas negali būti naudojamas pagal šią paskirtį ir Bendrovė turi pasitelkti 
alternatyvius galutinio nuotekų dumblo tvarkymo sprendimus.  

Lietuvos Respublikos Seimui 2020 m. sausio 28 d. priėmus Lietuvos Respublikos Aplinkos 
monitoringo įstatymo NR. VIII-529 pakeitimą,  nuo 2025 m. sausio 1 d. ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo programoje numatytų į aplinką išmetamų ir (arba) išleidžiamų teršalų ir teršalų aplinkos 
elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus atliekančios ir 
(ar) ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti imančios laboratorijos turi būti akredituotos kaip 
atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius 
laboratoriniams tyrimams atlikti. Atsižvelgiant į tai, siekdama ir toliau atlikti ūkio subjektų aplinkos 
monitoringo tyrimus, Bendrovės Vandens tyrimų laboratorija planuoja siekti akredituotos 
laboratorijos statuso. 

2.1.2. Ekonominiai veiksniai  

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Šiaulių vandenys“ didžiąją dalį visų klientų sudaro gyventojai, t. 
y. 74 proc. viso realizuoto šalto vandens ir sutvarkytų nuotekų kiekio (vertinant ir šaltą vandenį, skirtą 
karšto vandens ruošimui, kuris yra parduodamas AB „Šiaulių energija“) tenka gyventojams, vieni 
svarbiausių veiksnių, veikiančių UAB „Šiaulių vandenys“ veiklą, yra demografinė regiono padėtis ir 
gyventojų disponuojamos pajamos bei perkamoji galia. 

Demografinis kontekstas. Vienas svarbiausių aspektų yra gyventojų, kurie yra svarbiausi 
teikiamų paslaugų vartotojai, skaičius. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, lyginant 2021 
m. ir 2022 m. pradžios duomenis, nuolatinių gyventojų skaičius Šiaulių miesto savivaldybėje 
padidėjo 1,1 proc. (nuo  100 653 gyv. iki 101 756 gyv.)1. 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis apie gyventojų ir būstų 
skaičių, vidutinis namų ūkio dydis Šiaulių mieste 2021 metų pradžioje sudarė 1,91 asmens, o Šiaulių 
rajone – 1,95 asmens. 

Ekonominis kontekstas. Vertinant ekonomines tendencijas, vienas svarbiausių rodiklių yra 
bendrasis vidaus produktas, kuris geriausiai atspindi valstybės ekonomikos vystymosi tendencijas. 
Augant bendrajam vidaus produktui plečiasi ekonomika ir valstybei atsiranda galimybė daugiau lėšų 
skirti švietimui ir kitoms sritims. Taip pat dėl to didėja ir gyventojų perkamoji galia, todėl jie gali 
skirti daugiau lėšų įvairiems savo poreikiams tenkinti, mažėja jiems tenkanti mokesčių našta (lyginant 
su uždirbamomis pajamomis) už komunalines paslaugas, taip pat ir už geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugas. Remiantis preliminariais Lietuvos statistikos departamento 
duomenimis, 2022 m. trečiąjį ketvirtį šalies realusis bendrasis vidaus produktas (BVP), palyginti su 
atitinkamu 2021 m. ketvirčiu, per metus didėjo 2,5% (pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus 
įtaką).2 Šiaulių mieste vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus (lyginant 2022 m. 
trečiąjį ketvirtį su 2021 m. trečiuoju ketvirčiu) padidėjo 13,7 proc.3 

Vertinant Šiaulių miesto ekonomikos rodiklius, paminėtina, jog Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, tiesioginės užsienio investicijos Šiaulių mieste 2021 m. pabaigoje siekė 
336,16 mln. Eur4. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 
33 straipsnio 15 dalies nuostatomis, išlaidos už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas neturi 
viršyti 4 proc. vidutinės šeimos pajamų. Vidutinio namų ūkio Šiaulių mieste išlaidos už vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 2023 m. sudarys apie 1 proc. disponuojamų pajamų. 

                                                 
1 https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=ef093b65-a3a9-4c8b-b951-5be6776417db 
2 https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2022/10/31/lietuvos-bvp-treciaji-ketvirti-isaugo-04-per-metus--25 
3 https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=0e037d5d-d2a2-4a7d-94e5-6be48ebd6f02 
4 https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=231b7872-c1ef-43d7-8dfa-0c93041cb1cf#/ 
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Ekonominių tendencijų prognozuojami pokyčiai dėl nepalankios geopolitinės situacijos. 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2022 m. rudenį paskelbtame Lietuvos ekonominės 

raidos scenarijuje 2022–2025 m.5 pažymima, kad Lietuvos ekonomikai artimiausiu metu ir toliau teks 
susidurti su neigiamomis netiesioginėmis Rusijos sukelto karo Ukrainoje pasekmėmis. Remiantis 
ekonominio aktyvumo ir išorės aplinkos prielaidomis pagal EK liepos mėn. prognozes, 2023 m. 
Lietuvos BVP galėtų augti 1,4 proc., o 2024–2025 m. – po 3 proc. per metus. Padidėjusi įtampa 
energetikos srityje ES ir išaugusi energetikos krizės tikimybė didina neigiamą riziką dėl šio 
scenarijaus išsipildymo. 

Numatoma, kad 2023 metais darbo užmokesčio augimo tempas šalyje gali sulėtėti iki 8,1 proc., 
o vėlesniais vidutinio laikotarpio metais – iki 5,0 proc. Projektuojama, kad 2023 metais infliacijos 
tempas sulėtės iki 6 proc. Didžiausią dalį (apie du trečdalius) infliacijos lems išorės veiksniai, kuriems 
žymų didinantį poveikį turi karas Ukrainoje. 2024–2025 m. laikantis prielaidos, kad energijos žaliavų 
kainos išliks stabilios, infliacijos tempas turėtų priartėti prie 2 proc. Prognozuojama, kad vidutiniu 
laikotarpiu nuslopus ir stabilizavusis kainų augimui, o pajamoms toliau didėjant, gyventojų perkamoji 
galia stiprės ir namų ūkių vartojimo išlaidos 2023–2025 m. augs vidutiniškai 3,2 proc. per metus. 

Vidutiniu laikotarpiu, net ir nuslopus geopolitinėms įtampoms, esminiais investicijų raidą 
lemsiančiais veiksniais bus išliekantis tinkamos kvalifikacijos darbuotojų trūkumas, poreikis išlaikyti 
konkurencingumą ir mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, viešojo sektoriaus vykdoma 
investicinė politika, įskaitant ES fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano lėšas. 
Numatome, kad išlaidos bendrojo pagrindinio kapitalo formavimui 2023–2025 m. vidutiniškai per 
metus galėtų būti 5,1 proc. didesnės. 

Scenarijus sudarytas išskirtinai padidėjus išorės aplinkos nestabilumui, tebevykstant aktyviems 
kariniams veiksmams Ukrainoje. Išaugęs ekonominis neapibrėžtumas dėl geopolitinės įtampos 
Europoje, kurią sukėlė Rusijos karas prieš Ukrainą, padidėjusi ilgalaikės infliacijos rizika, įtampa 
finansų rinkose ir neužtikrintumas dėl globalios ekonomikos perspektyvų – esminiai neigiamos 
rizikos veiksniai, dėl kurių šiame scenarijuje numatytų pagrindinių rodiklių įverčiai gali keistis. 
Neigiamų ekonominių pasekmių Lietuvai mastas priklausys nuo to, kaip ilgai užtruks kariniai 
veiksmai Ukrainoje ir nuo to, kaip ES valstybėms seksis susidoroti su energetikos srityje kylančiais 
iššūkiais. Naujų viruso atmainų keliami iššūkiai taip pat išlieka tarp neigiamos rizikos veiksnių. Todėl 
egzistuoja rizika, kad susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, Lietuvos BVP pokytis, palyginti su 
šiame scenarijuje numatytais įverčiais, 2023 m. gali būti mažiausiai apie du procentinius punktus 
mažesnis. 

2.1.3. Socialiniai veiksniai  

Socialinius pokyčius, kurie apima gyvenimo kokybę, gyventojų užimtumą ir pajamas, lemia 
bendra valstybės ekonominė politika.  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2022 metų pradžioje Šiaulių miesto 
savivaldybėje gyveno 101 756 nuolatinių gyventojų6, iš jų beveik 62 proc. darbingo amžiaus 
gyventojų, pensinio amžiaus gyventojai sudarė 22,6 proc., o 15,4 proc. – gyventojų vaikai iki 14 
metų7. 2022 m. pradžioje Šiaulių mieste buvo registruoti 4 886 bedarbiai8, t.y. 7,4 proc. darbingo 
amžiaus Šiaulių miesto gyventojų.  Statistikos departamento duomenimis, 2022 metų I – III ketv. 
mėnesinis bruto darbo užmokestis Šiaulių miesto savivaldybėje buvo mažiausias iš didžiųjų Lietuvos 
miestų, tačiau per metus (2022 m. trečiąjį ketvirtį palyginti su 2021 m. trečiuoju ketvirčiu) mėnesinis 
bruto darbo užmokestis Šiaulių miesto savivaldybėje padidėjo 13,7 proc.9 

                                                 
5 https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/ERS_aprasymas_2022_ruduo_PASKELBTAS_.pdf  
6 https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=173b5b18-6708-4aa9-a0f7-f0647a47ebf9 
7 https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=6e8f598c-063e-4466-ac22-9e302a47b211 
8 https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=426e633c-68fc-4522-92c9-510cb904aa50 
9 https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=fca4d1b9-4d9f-4d09-a0c2-71ddc234fcaa 
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Pažymėtina, kad keičiasi pačių dirbančiųjų požiūris į darbo santykius – darbuotojai jau 
nebesitiki išdirbti vienoje darbovietėje visą gyvenimą, kaip tai būdavo įprasta anksčiau, lengviau 
keičia darbo vietas. Dažni pokyčiai darbo rinkoje skatina darbuotojų mobilumą, prisitaikymą prie 
besikeičiančių darbo sąlygų. Įmonės savo ruožtu turėtų rūpintis ne darbuotojo išlaikymu konkrečioje 
darbo vietoje, bet sudaryti galimybes išsaugoti jo užimtumą, aktyvų dalyvavimą darbo rinkoje 
bendrai, suteikiant galimybes darbuotojui kelti kvalifikaciją, užtikrinti lanksčias, ir patikimas sutarčių 
sąlygas, užtikrinti lygias galimybes, suteikti saugias darbo sąlygas, esant poreikiui ir galimybei, 
atsižvelgiant į darbo organizavimo specifiką, sudaryti sąlygas dirbti iš namų, t. y. nuotoliniu būdu.  

Socialinių veiksnių tendencijų prognozuojami pokyčiai dėl nepalankios geopolitinės 
situacijos. 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2022 m. rudenį paskelbtame Lietuvos ekonominės 
raidos scenarijuje 2022–2025 m. pažymima, kad pablogėjusi geopolitinė situacija trumpuoju 
laikotarpiu neigiamai paveiks darbuotojų paklausą eksportuojančiose pramonės ir transporto 
įmonėse. Į vidaus rinką orientuotose veiklose aukšti energijos išteklių kaštai skatins optimizuoti 
veiklą ir peržiūrėti darbuotojų samdos planus, nors darbo jėgos paklausa šiose veiklose turėtų išlikti. 
Numatoma, kad 2023 m. užimtų gyventojų skaičius išliks stabilus, o nedarbo lygis padidės iki 6,8 
proc. Vėlesniais vidutinio laikotarpio metais darbingo amžiaus gyventojų skaičius mažės dėl 
demografinių priežasčių ir neigiamai veiks darbuotojų pasiūlą ir užimtumo plėtrą. Nedarbo lygis taip 
pat mažės, tačiau dėl gana didelio ilgalaikių bedarbių skaičiaus išliks aukštesnis nei 6 proc.  

Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, kuris tikriausiai išliks nepaisant geopolitinės krizės, gali 
labiau padidinti spaudimą darbo užmokesčiui. Scenarijuje numatoma, kad vidutiniu laikotarpiu 
darbuotojų pasiūlą ir užimtumą veiks demografinė raida – visuomenės senėjimas, tarptautinė 
migracija – ir darbo jėgos aktyvumo pokyčiai.  

2.1.4. Technologiniai veiksniai 

Vienas iš veiksnių, lemiančių kiekvienos ūkinės veiklos raidos pokyčius, įskaitant ir 
vandentvarką, yra informacinių, automatizavimo sistemų  plėtra, inovacijos, susijusios su naujų 
medžiagų, technologijų bei proceso monitoringo priemonių kūrimu, atsinaujinančių išteklių 
naudojimu bei energetinių išteklių sąnaudų mažinimu. 

Modernios informacinių bei automatizavimo technologijų priemonės mažina darbo laiko bei 
energetinių išteklių sąnaudas, padeda optimizuoti personalo darbą ir užtikrinti darnų technologinių 
procesų valdymą. Naujų technologijų vystymasis suteikia naujas galimybes optimizuoti 
vandentvarkos veiklos procesus. 

Išmaniųjų technologijų integracija į verslo valdymo procesus leidžia sumažinti klientų 
aptarnavimo kaštus bei efektyvinti veiklą – gauti informaciją visada realiu laiku, operatyviau reaguoti 
ir efektyviau organizuoti darbą. Verslo valdymo bei dokumentų valdymo sistemų integracijos leidžia 
visiškai atsisakyti popierinių dokumentų, taip pat sisteminti saugomą informaciją, efektyvinti darbo 
procesus. Kibernetinio saugumo sistemos leidžia maksimaliai apsaugoti įmonės sistemose saugomą 
informaciją ir įvykus incidentui nedelsiant reaguoti. 

2021 m. Bendrovė savo elektroninėje deklaravimo sistemoje įdiegė mokėjimų inicijavimo 
galimybę. Atnaujintoje platformoje (taip pat pritaikyta išmaniesiems įrenginiams) klientai gali ne tik 
peržiūrėti savo sąskaitas, jų istoriją, statistiką, bet ir iš karto susimokėti už paslaugas. Mokėjimo 
inicijavimas bei įvykdytos transakcijos integruotos su Bendrovės verslo valdymo sistema, todėl 
užskaitos įvykdomos realiuoju laiku. Nuo 2022 m. rudens daugiabučių gyvenamųjų namų butuose 
geriamojo vandens apskaitos prietaisų keitimo darbus atliekantis paslaugos teikėjas užduotis gauna ir 
atliktų darbų aktus pildo elektroniniu būdu. Įdiegus šią naujovę, efektyviau vyksta darbų planavimo 
procesas, sparčiau atliekami darbai, savalaikiai gaunama išsami informacija apie atliktus darbus. 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą įtakojančius technologinius veiksnius ženklia 
dalimi taip pat lemia ne tik technologinių inovacijų plėtra, bet ir vandentvarkos veiklą 
reglamentuojantys teisės aktai. Tausojant aplinką bei mažinant nepagrįstą vartojimą, ieškoma 
technologinių sprendinių, padedančių užtikrinti racionalų vandens vartojimą, nuotekų ir atliekų, 
susidarančių nuotekų valymo metu, tvarkymą. Tokiems sprendiniams tapus lengvai įvaldomais 
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rinkoje, atitinkamai techninėmis normomis griežtinama teisinė bazė. Taip praktikoje faktiškai 
įgyvendintos inovacijos užtikrina aplinkosauginiu, socialiniu bei ekonominiu požiūriu subalansuotą 
vandentvarkos ūkio veiklą.  

Bendrovė itin didelį dėmesį skiria aplinkosaugos problemoms. Pagaliau pavyko išspręsti 
taršaus apdoroto džiovinto dumblo utilizavimo problemą. Nuo 2020 m. vasario mėnesio Bendrovė 
perduoda AB „Akmenės cementas“ deginti nuotekų valymo dumblo apdorojimo procese susidarantį 
džiovintą dumblą. Dėl dumblo užterštumo sunkiaisiais metalais, dumblas netinkamas nei tręšti, nei 
miškininkystėje, nei rekultivuoti. AB „Akmenės cementas“ gamykloje džiovinto dumblo granulės 
deginamos kaip alternatyvus kuras. Cemento gamybai naudojama šiluma, o po degimo – ir pelenai. 
Taip apdoroto džiovinto dumblo problema sprendžiama maksimaliai, nepaliekant jokių atliekų ir 
neteršiant aplinkos.  

Siekiant sutvarkyti dumblo laikymo aikštelėse ar kitokiose talpyklose sukauptą senąjį dumblą, 
2017 m. „Komunalinių nuotekų valymo metu susidariusio ir saugojimo aikštelėse sukaupto senojo 
dumblo sutvarkymo galimybių studijoje“ (toliau – Studija) buvo išnagrinėtos Lietuvoje esančių 
nenaudojamų senojo dumblo aikštelių sutvarkymo galimybės. Pagal studijoje atliktą aikštelių 
pavojingumo vertinimą buvo sudarytas dumblo aikštelių sąrašas pagal jų keliamą potencialų pavojų 
aplinkai. Prie pačių pavojingiausių nuotekų dumblo aikštelių, kurios surinko daugiau kaip 15 rizikos 
balų yra priskiriamos UAB „Šiaulių vandenys“ dumblo aikštelės Nr. 26 ir Nr. 27. Aikštelių rizikos 
balas buvo apskaičiuotas tik siekiant įvertinti labiausiai pavojų aplinkai keliančias nuotekų dumblo 
aikšteles, tačiau realybėje visos senojo nuotekų dumblo aikštelės kenkia aplinkai, todėl turėtų būti 
siekiama sutvarkyti / uždaryti visas studijoje išnagrinėtas senojo dumblo aikšteles. Studijoje 
pažymima, kad senojo nuotekų dumblo aikštelių sutvarkymui reikalingos didelės investicijos. 
Komunalines nuotekas tvarkančios įmonės nebus pajėgios įgyvendinti šio projekto savo lėšomis, 
todėl senojo nuotekų dumblo aikštelių sutvarkymui turėtų būti panaudota Valstybės ir ES struktūrinių 
fondų parama, tačiau kol kas „senosios taršos“ sutvarkymo problema toliau Valstybės lygmeniu 
nebesprendžiama. 

Bendrovė, siekdama UAB „Šiaulių vandenys“ veiklos strategijoje 2021–2030 m. užsibrėžto 
tikslo išnaudoti centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos pajėgumus, likviduojant pavienius 
nuotekų valymo įrenginius, artimoje perspektyvoje planuoja likviduoti perkrautu režimu veikiančius 
Aukštelkės kaimo (Šiaulių r.) nuotekų valymo įrenginius, nuotekas nukreipiant į Šiaulių miesto 
aglomeracijos nuotekų tvarkymo tinklus. Projektinius sprendinius planuojama parengti 2025 metais, 
o projektą įgyvendinti pilna apimtimi – iki 2027 m. pabaigos. 

Požeminio vandens vandenvietės yra prioritetinis visos vandentiekio sistemos taškas, patikimai 
aprūpinantis vartotojų tinklą kokybišku vandeniu. Lyginant su visa vandentiekio sistema, šie objektai 
suvartoja daug elektros energijos. Todėl prioritetine kryptimi laikomas optimalaus vandenviečių 
darbo režimo organizavimas, pasirenkant tinkamus vandens pakėlimo ir ruošimo sprendinius, 
mažinant energetinių išteklių sąnaudas ir maksimaliai išnaudojant turimą techninį potencialą. 

Bendrovė eksploatuoja modernius nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginius. Siekiant 
užtikrinti nepertraukiamą ir tinkamą dumblo apdorojimo ir nuotekų valymo procesų vykdymą, turi 
būti vykdoma savalaikė įrangos techninė priežiūra ir kapitalinis remontas. Tik taip bus užtikrintas 
nepertraukiamas ir tinkamas dumblo apdorojimo ir nuotekų valymo procesų vykdymas. Bendrovė, 
keisdama susidėvėjusią įrangą ir vertindama eksploatuojamų įrenginių technologinę raidą, renkasi 
ekonominiu požiūriu naudingiausius sprendinius, taupančius energetinių išteklių sąnaudas, 
užtikrinančius įrangos ilgaamžiškumą ir mažinančius atliekų susidarymą. 

Bendrovė, siekdama maksimaliai efektyviai išnaudoti galimybes apsirūpinti elektros energija, 
gaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių, 2022 m. pradžioje inicijavo galimybių studijos 
,,Apsirūpinimo elektros energija iš saulės elektrinės galimybių įvertinimo“ parengimą, kurios 
apimtyje buvo atliktas kompleksinis Bendrovės 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. Studijoje 
išanalizuota esama situacija bei pateikti siūlymai toliau plėtoti saulės šviesos elektrinių įrengimą, 
pagaminamą elektros energiją tiekiant Bendrovės objektams.  
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Įvykdžius viešojo pirkimo procedūras, Bendrovė 2022 m. balandžio mėn. pasirašė sutartį su 
UAB ,,Ignitis“ dėl saulės šviesos energijos elektrinės nuomos (įskaitant aptarnavimo ir priežiūros 
paslaugas), kurios vykdymo apimtyje rangovas Birutės vandenvietės teritorijoje įrengs 800 kW galios 
saulės šviesos elektrinę. UAB „Šiaulių vandenys“ rangovui už suteiktas veiklos nuomos paslaugas 
atsiskaitys pirkdamas saulės elektrinės pagamintą elektros energiją pagal sutartyje numatytą 
pagamintos MWh įkainį. Planuojama, kad elektrinėje pagaminta elektros energija patenkins apie 50 
proc. vandenvietėse sunaudojamos elektros energijos poreikio ir leis Bendrovei sutaupyti apie 165 
tūkst. Eur per metus sąnaudų. 

Pažymėtina, kad tolesnių Bedrovės suplanuotų elektros generacijos pajėgumų plėtros planų ir 
priemonių įgyvendinimą ženkliai riboja galių stoka ESO valdomoje energetikos infrastruktūros 
dalyje.    

2.2. VIDAUS VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

 2.2.1 Organizacinė struktūra 

Bendrovės valdymo struktūra (11 pav.), patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2021 m. lapkričio 24  d. įsakymu Nr. A-1884.  

 

 
11 pav. Bendrovės valdymo struktūra 

2.2.2. Žmogiškieji ištekliai  

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. 

 
12 pav. Darbuotojų skaičiaus dinamika 
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Pastaba. Duomenys pateikiami kiekvienų metų gruodžio 31 d.

Darbuotojų skaičiaus dinamika 
2016-2021 metais
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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 
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.  

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.  

2.2.3. Finansiniai ištekliai  

Bendrovės pagrindinius finansinius išteklius sudaro: 
- pajamos už teikiamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos; 
- pajamos už kitų paslaugų teikimą (nuotekų transportavimo, dumblo tvarkymo, įrengimų 

nuomos, laboratorinių tyrimų ir kt.) asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos 
pajamos, 

- abonentų įmokos už sutartinių taršos normatyvų viršijimą; 
- asmenų tiksliniai įnašai (vandentiekio įvadų/nuotekų išvadų įrengimo daliniam 

finansavimui); 
- išorės finansavimo šaltiniai (fondų subsidijos, dotacijos). 

2.2.4. Apskaitos tinkamumas 

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia vadovaudamasis Lietuvos 
Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės 
įstatymu, Verslo apskaitos standartais, kitais teisės aktais bei Bendrovės buhalterinės apskaitos 
politika. Bendrovės apskaitos politika užtikrina, kad finansinėse atskaitose pateikta informacija būtų 
naudinga jos vartotojams, teisingai parodytų Bendrovės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų 
srautus, atspindėtų ūkinių operacijų ir įvykių turinį bei ekonominę prasmę, būtų nešališka, neutrali, 
patikima ir išsami. Bendrovė, tvarkydama buhalterinę apskaitą vadovaujasi apskaitos pastovumo, 
veiklos tęstinumo, pajamų ir sąnaudų kaupimo, palyginimo principais. Bendrovėje vidaus kontrolės 
sistema sukurta ir palaikoma, atsižvelgiant į Bendrovės veiklos ypatumus, teisės aktus bei kitus 
dokumentus, reglamentuojančius Bendrovės veiklą. 

Bendrovės buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant verslo valdymo sistemą Microsoft 
Dynamics NAV, apskaitos dokumentai archyvuojami  dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“. 

Bendrovėje sudaromos finansinės ataskaitos yra audituojamos teisės aktų nustatyta tvarka. 

2.2.5. Materialinė bazė 

Bendrovės materialiniai resursai, kurie naudojami strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, 
yra Bendrovės ilgalaikis turtas, kurį sudaro nematerialusis turtas ir materialusis turtas (žemė, pastatai 
ir statiniai, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai). 
Ilgalaikis turtas nuosekliai atnaujinamas, rekonstruojamas, remontuojamas, kad įrenginiai, pastatai, 
vandentiekio trasos galėtų patikimai tarnauti veikloje. Atsargos nėra kaupiamos, o palaikomas jų 
optimaliausias reikalingas kiekis veiklai užtikrinti. 

2021 m. gruodžio 31 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 
sudarė 108 947,5 tūkst. Eur. Per 2021 metus įsigyta materialaus ilgalaikio turto už 2 853,9 tūkst. Eur. 
Nebaigtų darbų metų pabaigai už 1 362,4 tūkst. Eur. 2021 m. materialaus ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo priskaičiuota 4 270,6 tūkst. Eur. 
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2.2.6. Vidaus kontrolės sistema 

Vidaus kontrolė - Bendrovės vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema10, kuria siekiama 
užtikrinti Bendrovės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, 
strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir 
išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi bei su visu tuo susijusių 
rizikos veiksnių valdymą. Vidaus kontrolė yra kompleksinis procesas, kurį įgyvendina Bendrovės 
vadovybė bei darbuotojai,  ir kuris skirtas nustatyti rizikos veiksnius, taip pat užtikrinti, kad būtų 
įgyvendinami šie bendrieji tikslai: 

1. skaidriai, ekonomiškai, rezultatyviai ir efektyviai įgyvendinti veiklą; 
2. vykdyti atsiskaitymo įsipareigojimus; 
3. laikytis galiojančių įstatymų ir norminių teisės aktų;  
4. saugoti išteklius nuo praradimo, naudojimo ne pagal paskirtį ir sugadinimo. 
Bendrovės vidaus kontrolės sistemą sudaro: kontrolės funkcijų paskirstymas ir 

reglamentavimas, kontrolės veiksmų ir procedūrų organizavimas, kontrolės stebėsena. 
Už Bendrovės vidaus kontrolės sistemos efektyvumą atsakinga Bendrovės vadovybė. 

Bendrovės vadovybė planuoja ir organizuoja Bendrovės veiklą taip, kad Bendrovės tikslai ir 
uždaviniai būtų įgyvendinti veiksmingai ir ekonomiškai naudingai, o vadovybė gautų visą reikalingą 
informaciją Bendrovės valdymui ir veiklai. 

Vadovybė užtikrina, tinkamą darbuotojų funkcijų atskyrimą, t. y. vengiama interesų konfliktų. 
Vadovybė ir atitinkamų padalinių vadovai užtikrina, kad būtų atskirtas teisių atlikti finansines ir 
ūkines operacijas suteikimas, jų vykdymas, įtraukimas į apskaitą ir informacijos apie įvykusias 
finansines ir ūkines operacijas saugojimas. Kiekvieno darbuotojo užduotis yra aiški, logiška, o teisės, 
pareigos ir atsakomybė aptartos, suderintos ir nurodytos jo pareigybės aprašyme. 

Bendrovėje sukurta vidinė administravimo struktūra, kurioje yra nustatytas struktūrinių 
padalinių pavaldumas, kompetencija, pareigų ir atsakomybės paskirstymas ir atskaitomybė. Subjekto 
organizacinė struktūra apima valdymo ir atsakomybės pasidalijimą, įgaliojimus ir atskaitingumą, 
komunikavimą. Vadovybė užtikrina, aiškiai nustatytos organizacinės ir valdymo struktūros 
informavimo ir atskaitomybės ryšius, kiekvieno darbuotojo svarbą ir vietą veiklos ir vidaus kontrolės 
procesuose. Organizacinė struktūra detalizuojama etatų sąraše, struktūrinių padalinių nuostatuose ir 
darbuotojų pareigybių aprašymuose.  

Žmogiškųjų išteklių politika ir praktika apima darbuotojų priėmimą į darbą ir atleidimą, 
mokymą, veiklos vertinimą ir konsultavimą, skatinimą ir apmokėjimą už darbą. Darbuotojų priėmimo 
į darbą, mokymo, veiklos vertinimo ir skatinimo būdai yra svarbi kontrolės aplinkos dalis. Sprendimai 
dėl darbuotojų priėmimo į darbą priimami esant užtikrinimui, kad asmuo turi reikiamą išsilavinimą 
ir patirties darbui atlikti. Vidaus kontrolei didelę reikšmę turi vadovai ir darbuotojai, gerai 
suprantantys vidaus kontrolę ir norintys prisiimti atsakomybę. Personalo valdymas turi lemiamą 
reikšmę skatinant etišką aplinką, profesionalumo tobulinimo ir skaidrios kasdienės veiklos 
užtikrinimo būdus. Tai matyti priėmimo į darbą, veiklos vertinimo ir skatinimo, kuris  pagrįstas 
nepriekaištingu pareigų atlikimu, procesuose. Bendrovės darbuotojų darbas organizuojamas 
vadovaujantis Bendrovės įstatais, akcininko sprendimais, Bendrovės vidaus darbo tvarkos 
taisyklėmis, Bendrovės organizacine struktūra, patvirtinta apskaitos politika, Bendrovės vadovo 
įsakymais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais 
teisiniais aktais. 

2.3. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

Stiprybės: 
1. Pakankami techniniai pajėgumai ir ištekliai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

plėtrai. 
2. Kvalifikuoti ir patyrę darbuotojai.  

                                                 
10 https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vidaus-kontrole-ir-vidaus-auditas/vidaus-kontrole 
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3. Įdiegtos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei energijos 
naudojimo vadybos sistemos. 

4. Pastatyti (rekonstruoti) modernūs įrenginiai ir įdiegtos šiuolaikinės technologijos: 
4.1. Birutės, Lepšių vandenvietės; 
4.2. Rėkyvos vandens gerinimo įrenginiai; 
4.3. nuotekų valykla; 
4.4. dumblo apdorojimo įrenginiai; 
4.5. pagrindinė nuotekų perpumpavimo stotis; 
4.6. informacinės sistemos; 
4.7. įdiegtas skaitmeninis viso miesto vandentiekio tinklo hidraulinis modelis ir vandens 

nutekėjimų informavimo sistema. 
5. Įdiegtos pažangios atsiskaitymo už paslaugas sistemos. 
 
Silpnybės: 
1. Dalis vandentiekio ir nuotekų tinklų yra visiškai susidėvėję.  
2. Apie 50 proc. siekianti infiltracija nuotekų tinkluose. 
3. Santykinai mažas pramonės sektoriaus įmonių vandens suvartojimas, sudarantis  tik  apie 

8 proc. visų pardavimų. 
4. Didėjantis darbuotojų amžiaus vidurkis. 
5. Kvalifikuotų darbuotojų, išmanančių technologinių procesų valdymą, trūkumas. 
 
Galimybės: 
1. Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų apimtis.  
2. Naudotis nacionalinių, Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų parama ir/arba  

valstybės biudžeto finansavimu vandentvarkos sektoriui. 
3. Išnaudoti apdoroto (džiovinto) dumblo energetinį potencialą. 
4. Išnaudoti centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos pajėgumus, likviduojant pavienius 

nuotekų valymo įrenginius. 
5. Tobulinti klientų aptarnavimo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas sistemas. 
6. Bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis ir bendruomene sprendžiant klausimus, 

susijusius su įmonės veikla. 
7. Stiprinti įmonės organizacinę kultūrą. 
 
Grėsmės: 
1. Neužtikrinti tinkamos paslaugų kokybės ir patikimumo klientams dėl nusidėvėjusių 

vandentiekio ir nuotekų tinklų. 
2. Sukelti neigiamą poveikį aplinkai dėl nesprendžiamos senojo dumblo problemos ir 

susidėvėjusių nuotekų tinklų. 
3. Gauti finansines sankcijas dėl sukaupto senojo dumblo tvenkinių. 
4. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų augimas, neprognozuojamai didėjant 

nuo Bendrovės nepriklausančioms sąnaudoms (pvz. mokesčių už aplinkos teršimą tarifai, energetiniai 
ištekliai ir pan.). 

 III SKYRIUS 
ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS 

MISIJA. Užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas  
klientams, patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai. 
 
VIZIJA. Auganti, socialiai atsakinga, pažangos siekianti, gerinanti teikiamų paslaugų kokybę,  
įmonė, kurioje gera dirbti. 
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VERTYBĖS:  
Darnumas, atsakomybė, skaidrumas, pagarba: 

• gamtos išteklių tausojimo ir aplinkos apsaugos srityje; 
• santykiuose su visuomene; 
• santykiuose su klientais ir partneriais; 
• santykiuose su darbuotojais. 

Kompetencija ir kokybė: 
• kompetentinga ir profesionali darbuotojų komanda; 
• skatinamas nuolatinis žinių siekimas ir profesinės kompetencijos ugdymas. 

Įsitraukęs ir motyvuotas darbuotojas: 
• bendrovės organizacinė aplinka  sudaro sąlygas darbuotojams panaudoti savo stipriąsias 

savybes, siūlyti ir įgyvendinti idėjas; 
• konkurencingas atlygis ir papildomų naudų paketas didina darbuotojų motyvaciją.    

IV SKYRIUS 
STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ VERTINIMO 

RODIKLIAI, FINANSINĖS PROGNOZĖS IR RIZIKA 

4.1. STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ VERTINIMO 
RODIKLIAI 

Strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės ir jų vertinimo rodikliai bei siektinos reikšmės 
2023–2025 metų laikotarpiui, lėšos ir jų šaltiniai, įgyvendinimo laikotarpiai ir atsakingi asmenys 
pateikiami šio Strateginio veiklos plano 1-ame priede „UAB „Šiaulių vandenys“ 2023–2025 metų 
strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių lėšų ir vertinimo kriterijų suvestinė lentelė“ 
(pridedama). Priemonių programoje lėšos yra nurodytos be PVM. 

4.2.FINANSINĖS PROGNOZĖS IR RIZIKA 
 

4.2.1. FINANSINĖS PROGNOZĖS 
 
Finansinės prognozės, investicijos ir jų finansavimo šaltiniai, informacija apie darbo užmokestį 

išsamiau pateikiamos šio Strateginio veiklos plano finansinėse formose FP1, FP2, FP3, FP7, FP8 
(pridedama). 

4.2.2. GALIMI PAVOJAI (RIZIKOS) IR JŲ VALDYMAS 
 
UAB „Šiaulių vandenys“ veikia vietinės rinkos sąlygomis ir susiduria su kredito, palūkanų 

normos, likvidumo rizika, pinigų srautų rizika, taip pat teikiamų paslaugų kokybės ir patikimumo 
neužtikrinimo rizika. 

Kredito rizika. Kredito rizika arba rizika, jog Bendrovės partneriai neįvykdys įsipareigojimų, 
yra kontroliuojama taikant kontrolės procedūras. Nuolat atnaujinamas ir vykdomas Bendrovės skolų 
išieškojimo reglamentas. 

Palūkanų normos rizika. Bendrovės finansinės skolos pagrindinę dalį sudaro skola su kintama 
palūkanų norma, kuri susijusi su EURIBOR ir sukuria palūkanų normos riziką. 

Likvidumo rizika. Bendrovė laikosi politikos nuolat turėti pakankamą grynųjų pinigų ir pinigų 
ekvivalentų kiekį arba išorinį finansavimą. 

Pinigų srautų rizika. Bendrovėje nuolat planuojami ir analizuojami Bendrovės pinigų srautai. 
Kasmet Finansų, planavimo skyrius rengia ir teikia Bendrovės generaliniam direktoriui tvirtinti 

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

Teikiamų paslaugų kokybės ir patikimumo neužtikrinimo rizika. Bendrovė yra identifikavusi 
pagrindines rizikas, susijusias su paslaugų (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo) teikimu: 
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-   geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės ir patikimumo prastėjimas dėl 
paslaugų teikimui naudojamos infrastruktūros (tinklų, įrangos) dėvėjimosi;  

-   technologiniai sutrikimai vandens gerinimo ir nuotekų valymo technologiniuose procesuose. 
Bendrovės rizikų valdymo politika yra susijusi su Bendrovės strateginiu planavimu, kuriame 

numatytos priemonės rizikų valdymui, Bendrovėje taip pat yra patvirtintos kokybės, aplinkos 
apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei energijos naudojimo politikos, kurios suderintos su 
Bendrovės strategijoje numatytų iniciatyvų įgyvendinimu.  

 
V SKYRIUS 

STEBĖSENA, VERTINIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS 
 
Bendrovė sistemingai vykdo strateginiame veiklos plane numatytų priemonių stebėseną bei 

atlieka jų įgyvendinimo vertinimą. Kartą per ketvirtį (kiekvieno metų ketvirčio pabaigoje) vykdoma 
strateginiame veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimo analizė. Už strateginio veiklos plano 
įgyvendinimo stebėseną paskirtas atsakingas asmuo susistemina Bendrovės padalinių vadovų 
pateiktus duomenis apie priemonių įgyvendinimo progresą ir parengia ataskaitas.  

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų akcinių 
bendrovių bei įmonių, kurių dalyvė yra Šiaulių miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo, 
tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. 
vasario 3 d. sprendimu Nr. T-5, nustatyta tvarka, Bendrovė kiekvienų einamųjų metų birželio 30 d. ir 
rugsėjo 30 d. rengia ir teikia (pasibaigus antram ir trečiam metų ketvirčiui) Šiaulių miesto 
savivaldybės administracijos direktoriui tarpines strateginio veiklos plano  įgyvendinimo ataskaitas, 
o ne vėliau kaip iki kitų metų balandžio 15 d., parengia ir teikia Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos direktoriui metinę strateginio veiklos plano  įgyvendinimo ataskaitą.   

Metų eigoje, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, svarbioms, pagrįstoms priežastims ir esant 
poreikiui, Bendrovės vadovas, siekdamas užtikrinti tinkamą ir savalaikį reagavimą į galimus 
nuokrypius, inicijuoja patvirtinto Strateginio veiklos plano koregavimą.  

 
 
Generalinis direktorius     Jonas Matkevičius 
 
 
Parengė 
Įsigijimo specialistė      Vaida Preikšaitienė 

 



1 priedas

Kodas Pavadinimas 2023 metai 2024 metai   2025   metai

01 Užtikrinti kokybišką ir patikimą paslaugų teikimą klientams 3 113,5 3 164,3 3 184,4 Teikiamos kokybiškos paslaugos 
klientams

proc. 100

01.01 Atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei kitą teikiamų paslaugų 
užtikrinimui naudojamą turtą

2 812,2 2 980,0 3 061,5 Užtikrintas patikimas infrastruktūros 
ir technologinių procesų 
funkcionavimas 

proc. 100 100 100

Rekonstruoti/ suremontuoti 
vandentiekio ir nuotekų tinklai

km 2,09 1,87 2,17

Pakeisti liukai,šuliniai, uždaromoji 
armatūra ir fasoninės dalys

vnt. 280 260 240

01.01.02 Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas 177,7 170,0 170,0 UAB „Šiaulių vandenys“ Įrengti/rekonstruoti/suremontuoti 
paviršinių nuotekų tinklai 

km 0,77 0,47 0,63 Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas / 
Vandenruošos ir tinklų departamento 

vadovas

01.01.03 Slėginių nuotekų tinklų Bačiūnų g. statyba 330,0 40,0 UAB „Šiaulių vandenys“ Įrengti nuotekų tinklai km 2,0 0,7 Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas

01.01.04 Vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių remontas 58,0 46,0 32,0 UAB „Šiaulių vandenys“ Įsigyta/atnaujinta įranga (siurbliai, 
smulkintuvai, nešmenų gaudyklė, 
įvadinės sklendės pavara, grotos, oro 
kondicionavimo sistema)

vnt./kompl. 8 5 4 Vandenruošos ir tinklų departamento 
vadovas/ Energetikos ir technologinių 
procesų valdymo skyriaus viršininkas

Įsigyta/ atnaujinta įranga (uždarų 
skirstyklų narveliai, siurbliai, oro 
kompresorius, drėgmės sugertuvai, 
dažnio keitikliai, darbo stotys, 
transfarmatorinės pastotės narveliai, 
galios transformatoriai, dozavimo 
siurblys)

vnt./kompl. 11 15 4

Suremontuotas vandenvietės 
rezervuaras

vnt. 1

01.01.06 Vandentiekio ir nuotekų tinklų priežiūros įrangos įsigijimas ir atnaujinimas 35,0 29,5 64,5 UAB „Šiaulių vandenys“ Įsigyta/atnaujinta TV diagnostikos 
laboratorinė įranga, šulinių apžiūros 
ir diagnostikos įranga,  invaziniai 
indukciniai debitomačiai, sausų dūmų 
generatorius, chloravimo įrenginys

kompl. 5 3 2 Vandenruošos ir tinklų departamento 
vadovas

01.01.07 Nuotekų perpumpavimo siurblinių rekonstravimas 35,5 319,5 UAB „Šiaulių vandenys“ Rekonstruota nuotekų siurblinė kompl. 1 Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas

208,0 UAB „Šiaulių vandenys“ Vandenruošos ir tinklų departamento 
vadovas

700,0 UAB „Šiaulių vandenys“ Vandenruošos ir tinklų departamento 
vadovas

01.01.05 Vandenviečių remontas, automatizavimo sistemų atnaujinimas ir apsaugos sistemų diegimas 280,7 451,5

Atsakingi vykdytojai
Pavadinimas Mato vnt.

Planas

01.01.01 Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, rekonstravimas ir remontas 1 227,3 629,0

                                           TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ,  PRIEMONIŲ LĖŠŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Strateginio tikslo / uždavinio / priemonės

2023 metų 
patvirtintos 

lėšos

2024 metų 
lėšų projektas 

2025 metų 
lėšų projektas

Finansavimo šaltiniai*

Poveikio / Rezultato / Produkto kriterijaus

UAB „Šiaulių vandenys“ 2023-2025 metų 
strateginio veiklos plano

UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2023–2025 METŲ STRATEGINIO  VEIKLOS PLANO 



Anaujinta įranga dumblo apdorojimo 
įrenginiuose (pramoniniai 
ventiliatoriai, vandens nugeležinimo 
filtras, dumblo džiovyklos juostos)

vnt./kompl. 1 3 1

Atnaujinta įranga nuotekų valymo 
grandyje (siurbliai, oro padavimo 
sklendės, orapūtė, maišyklės, 
metalinės konstrukcijos, aeravimo 
sistema, gelžbetoninės konstrukcijos)

vnt./kompl. 6 9 3

Atliktas įrangos remontas (radialiniai 
sėsdintuvai, sraigtinis konvejeris, 
dumblo centrifuga, orapūtė, jėgainė )

vnt. 5 3 2

01.01.09 Nuotekų valymo įrenginių Šiaulių r. Jurgeliškių k.  automatizavimo sistemų atnaujinimas 125,0 68,0 UAB „Šiaulių vandenys“ Įsigyta/atnaujinta įranga 
(programuojami loginiai valdikliai, 
dažnio keitikliai)

kompl./vnt. 3 5 Energetikos ir technologinių procesų 
valdymo skyriaus viršininkas

Įsigyti furgonai 
(krovininis/kombinuotas)

vnt. 1 2 1

Įsigytas ekskavatorius vnt. 1

Įsigytas hidrodinaminis automobilis vnt. 1

Įsigyti transporto priemonių priedai    
(žoliapjovė traktoriui, sniego valymo 
peilis, vandenvežio vandens talpa )

vnt. 2 1

Įsigytas žolės pjovimo traktorius vnt. 1

Įsigytas ratinis traktorius vnt. 1

01.01.11 Laboratorinių ir matavimo prietaisų įsigijimas 38,0 35,5 26,0 UAB „Šiaulių vandenys“ Įsigyta/atnaujinta laboratorinė įranga 
ir matavimo prietaisai 

vnt. 12 10 4 Vandens tyrimų laboratorijos viršininkas

Įsigyta programinė įranga 
(antivirusinės programos, licencijos ir 
kt. licencijų palaikymas (GIS, DVS 
Kontora ir kt.)

vnt. 6 6 6

Įsigyti serveriai ir darbo stotys 
centrinei dispečerinei

 kompl. 1

Įsigyti telefonai vnt. 15 15 15

01.02 Vykdyti tinkamą vartotojų ir abonentų suvartojamo vandens apskaitą 291,3 139,3 122,9 Metrologiškai patikrintų skaitiklių 
dalis objektuose

proc. 100 100 100

01.02.01 Geriamojo vandens apskaitos prietaisų  įrengimas ir/ar keitimas vartotojų ir abonentų objektuose 291,3 139,3 122,9 UAB „Šiaulių vandenys“ Įrengti/ pakeisti vandens apskaitos 
prietaisai

vnt. 26001 13683 11142 Klientų aptarnavimo ir pardavimų 
departamento vadovas

01.03. Padidinti vandens tyrimų laboratorijos teikiamų paslaugų patikimumą 10,0 45,0 0,0 Teikiamos akredituotos laboratorijos 
paslaugos 

proc. 100 100

Įsigyta/atnaujinta kompiuterinė 
technika (kompiuteriai, monitoriai, 
planšetės ir kt.)

vnt. 10 10 10 Informacinių sistemų skyriaus viršininkas / 
Energetikos ir technologinių procesų 

valdymo skyriaus viršininkas

Transporto ir mechanikos skyriaus 
viršininkas

01.01.12 Kompiuterinės, serverinės, telekomunikacinės ir programinės įrangos bei verslo ir dokumentų 
valdymo sistemų modulių įsigijimas ir/ar atnaujinimas

121,0 40,0 34,0 UAB „Šiaulių vandenys“

UAB „Šiaulių vandenys“ Nuotekų valyklos viršininkas

01.01.10 Transporto priemonių įsigijimas 83,0 590,0 197,0 UAB „Šiaulių vandenys“

01.01.08 Nuotekų valymo įrenginių Šiaulių r. Jurgeliškių k. remontas 301,0 629,0 1 562,0



01.03.01 Akredituotos laboratorijos statuso įgijimas 10,0 45,0 0,0 UAB „Šiaulių vandenys“ Pateikta paraiška akreditacijai vnt. 1 Vandens tyrimų laboratorijos viršininkas

02 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų apimtis 428,0 652,1 360,0 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų apimčių padidėjimas 

m3 10130

02.01 Sudaryti galimybę naudotis centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugomis

428,0 652,1 360,0 Sudaryta galimybė naudotis 
paslaugomis 

namų ūkiai 
(esami ir 

perspektyvoje) 

78 152 56

02.01.01 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto  M.Mažvydo, L.Rėzos gatvėse 292,1 UAB „Šiaulių vandenys“ Įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai km 1,78 Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas

418,0 350,0 350,0 UAB „Šiaulių vandenys“

10,0 10,0 10,0 Privačios gyventojų lėšos

03 Didinti eksploatuojamo vandentvarkos ūkio ir veiklos efektyvumą 70,0 70,0 90,0 Išlaidų elektros energijai sumažėjimas tūks. Eur 404

03.01 Sumažinti iš skirstomojo tinklo įsigyjamos elektros energijos kiekį 70,0 70,0 70,0 Iš tinklo neperkamos elektros 
energijos kiekis

MWh 400 800 800

03.01.01 Elektros energijos gamybos, panaudojant saulės šviesos energiją, pajėgumų plėtra vandenvietėse (* 
nurodytos metinės elektrinių nuomos sąnaudos)

70,0 70,0 70,0 UAB „Šiaulių vandenys“ Įrengta galia kWp 800 Energetikos ir technologinių procesų 
valdymo skyriaus viršininkas

03.02 Efektyviai išnaudoti centralizuotos nuotekų surinkimo ir valymo sistemos pajėgumus 0,0 0,0 20,0 Į centralizuotą Šiaulių miesto nuotekų 
valymo sistemą integruoti pavieniai 
nuotekų valymo įrenginiai 

vnt.

03.02.01 Aukštelkės nuotekų valymo įrenginių uždarymas, nuotekas nukreipiant į Šiaulių miesto aglomeracijos 
nuotekų sistemą

20,0 UAB „Šiaulių vandenys“ Parengtas projektas Aukštelkės 
nuotekų valymo įrenginių uždarymui

vnt. 1 Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas/ 
Nuotekų valyklos viršininkas 

04 Didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą 41,5 32,5 48,0 Darbuotojų apyvartumo koeficientas proc. ≤20

04.01 Įgyvendinti darbuotojų skatinimo / motyvavimo sistemą 21,0 10,0 25,0 Veikianti darbuotojų 
skatinimo/motyvavimo sistema 

proc. 100 100 100

04.01.01 Darbuotojų skatinimo/motyvavimo priemonių pagal Kolektyvinę sutartį įgyvendinimas Kolektyvinė sutartis vnt. 1 1 1

04.01.02 Metinis specialistų vertinimas Atliktas specialistų vertinimas vnt. 1 1 1

04.01.03 Renginių organizavimas 21,0 10,0 25,0 UAB „Šiaulių vandenys“ Suorganizuoti renginiai vnt. 2 2 2

04.02 Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 20,5 22,5 23,0 Įgyvendintos kvalifikacijos kėlimo 
priemonės 

proc. 90 90 90

04.02.01 Metinis mokymų planas Parengtas mokymų planas vnt. 1 1 1

04.02.02 Metinio mokymų plano vykdymas: seminarai, konferencijos, profesinis mokymas Dalyvavimas konferencijose, 
profesiniuose mokymuose

vnt. 50 50 50

04.02.03 Patirties dalijimasis kitose vandentvarkos įmonėse 0,5 0,5 1,0 UAB „Šiaulių vandenys“ Įvykusios išvykos, suorganizuoti 
susitikimai

vnt. 5 5 5

05 Kurti skaidrią, patikimą, socialiai atsakingą ir darnios plėtros principų besilaikančią 
organizaciją

15,5 17,0 17,0 Teigiamai bendrovės paslaugas ir 
aptarnavimą vertinančių klientų 
procentas (pagal Klientų aptarnavimo 
standartą)

proc. ≥85

05.01 Nuolat informuoti vartotojų  bendruomenę apie bendrovės veiklą 11,2 12,0 12,0 Informacijos sklaidos dažnumas priemonių 
sk./ketv. 

10 10 10

05.01.01 Straipsniai laikraščiuose, interneto naujienų portaluose, TV reportažai 6,2 7,0 7,0 UAB „Šiaulių vandenys“ Parengti straipsniai/reportažai vnt. 20 20 20

05.01.02 Informacija bendrovės interneto svetainėje Parengti straipsniai/pranešimai vnt. 20 20 20

Komunikacijos departamento vadovas

88 Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas

Komunikacijos departamento vadovas

20,0 22,0 22,0 UAB „Šiaulių vandenys“ Komunikacijos departamento vadovas

02.01.02 Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų (įvadų ir išvadų) įrengimas iki žemės sklypo ribos Šiaulių mieste 
ir Šiaulių r. Ginkūnų k.

Įrengti vandentiekio įvadai ir nuotekų 
išvadai

vnt. 121 88



05.01.03 Kitos reklaminės priemonės (suvenyrai, skrajutės, bukletai, knygos, kt.) 5,0 5,0 5,0 UAB „Šiaulių vandenys“ Parengti ir išspausdinti bukletai, 
skrajutės, knygos/įsigyti suvenyrai

kompl. 1 1 1

05.02 Sužinoti visuomenės nuomonę apie įmonę Gauti klientų apklausos analizės 
duomenys 

kompl. 1 1 1

05.02.01 Abonentų ir vartotojų apklausa Atlikta apklausa vnt. 1 1 1 Komunikacijos departamento vadovas
05.03 Plėtoti bendradarbiavimą su vartotojų bendruomene 4,3 5,0 5,0 Planuotų bendradarbiavimo 

priemonių įvykdymas 
proc. 100 100 100

05.03.01 Ekskursijų bendrovės objektuose organizavimas 0,8 1,0 1,0 UAB „Šiaulių vandenys“ Ekskursijose dalyvavusių grupių 
skaičius

vnt. 30 30 30

05.03.02 Renginių visuomenei organizavimas 3,5 4,0 4,0 UAB „Šiaulių vandenys“ Organizuoti renginiai/ dalyvauta 
renginiuose

vnt. 2 2 2

3 668,5 3 935,9 3 699,4

                                   
(Parašas)

                                   

(Parašas)

(Įmonės vadovo pareigos) (Vardas, pavardė)

Įsigijimo specialistė                                                        Vaida Preikšaitienė                    
(Specialisto, atsakingo už strateginio
 veiklos plano parengimą, pareigos) (Vardas, pavardė)

Komunikacijos departamento vadovas

IŠ VISO:

Generalinis direktorius                                               Jonas Matkevičius                       
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