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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO
VANDENYS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2019 m. kovo 29 d. Nr. B-TS-1370
Vilkaviškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, kontroliuojamų įmonių ir
organizacijų vadovų ataskaitų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės
tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. B-TS-269 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės
biudžetinių, viešųjų įstaigų, kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų rengimo
tvarkos aprašo ir ataskaitų pateikimo grafiko patvirtinimo“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės
bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019 m. vasario 7 d. raštą Nr. SD-33 „Dėl vadovo ataskaitos
pateikimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2018 metų veiklos ataskaitai
(pridedama).
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų
apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras
Neiberka

Algirdas

PRITARTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B-TS-1370

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„VILKAVIŠKIO VANDENYS“
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ
UAB „Vilkaviškio vandenys“ yra Vilkaviškio rajono savivaldybės kontroliuojama įmonė,
turinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-47, 201507-17 išduotą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir 2015-12-18 Vilkaviškio
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-237 paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėja ir
nuotekų tvarkytoja Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje,
taip pat 2018-03-30 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-1040 paskirta
paviršinių nuotekų tvarkytoja Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.
2018 metais įstatinis kapitalas buvo padidintas 779 357,16 Eur papildomais piniginiais
įnašais, t. y. nuo 2 427 700,68 Eur iki 3 207 057,84 Eur. Įstatinį kapitalą sudaro 276 948 paprastos
vardinės akcijos, kurių vienos akcijos nominali vertė – 11,58 Eur. 272 715 akcijų (98,47 proc.)
priklauso Vilkaviškio rajono savivaldybei, 4 233 akcijos (1,53 proc.) priklauso 8 fiziniams
asmenims.
1.1. ĮMONĖS REKVIZITAI
Įmonės kodas: 185304657. Adresas: Pramonės g. 13A, LT-70172, Vilkaviškis.
Tel. / faks.: 8 342 60 104. El. p.: info@vilkvand.lt.
1.2. ĮMONĖS VADOVAS
UAB „Vilkaviškio vandenys“ nuo 2014 m. vadovauja direktorius Ramūnas Kašinskas,
įmonėje dirbantis nuo 2004 m., turintis aukštąjį inžinieriaus-mechaniko (LŽŪU) bei organizacijų
vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį (KTU).
1.3. ĮMONĖS DARBUOTOJAI
2018 metais bendrovėje dirbo 60 darbuotojų. Personalas susideda iš 78% vyrų ir 22%
moterų, darbuotojų vidutinis amžius buvo 48,7, vidutinis darbo stažas – 10 metų. Bendrovėje dirbo
16 darbuotojų (27%) su aukštuoju universitetiniu ir 16 darbuotojų (27%) su aukštesniuoju
išsilavinimu.
Visi darbuotojai turi įstatymų nustatytus atestatus ir kvalifikacinius pažymėjimus. Metų
eigoje 6 techninio personalo darbuotojai dalyvavo 13 seminarų ir mokymų.
2. ĮMONĖS VADOVO VEIKLA
Įmonės vadovas atsakingas už įmonės ūkinės veiklos organizavimą ir vykdymą, jos
gamybinius, ekonominius ir finansinius rezultatus. Ataskaitiniais metais įvyko 6 valdybos posėdžiai
ir 2 visuotiniai akcininkų susirinkimai. Parengtas ir patvirtintas įmonės 2019–2021 metų veiklos
planas. Pagrindinis, kaip vadovo, uždavinys ir pareiga – analizuoti, planuoti, tinkamai organizuoti ir
kontroliuoti tiek visos įmonės, tiek atitinkamai atskirų padalinių (įskaitant žmogiškųjų išteklių
valdymą, gamybinių ir ekonominių rodiklių pasiekimą) veiklą, kad užtikrinti požeminio geriamojo
vandens gavybą, jo gerinimą ir nepertraukiamą tiekimą esamiems 11 788 vartotojams ir
abonentams, eksploatuojant 70 gyvenamųjų vietovių vandentvarkos ūkio infrastruktūras,
susidedančias iš 57 vandenviečių, kuriose yra 69 gręžiniai su 69 vandens siurbliais, 7 VGĮ ir 309
km vandentiekio tinklų bei 354 hidrantus, taip pat nuotekų tvarkymo paslaugas 9033 vartotojams ir

17 gyvenamųjų vietovių abonentams, eksploatuojant 10 NVĮ, 63 NS su 107 nuotekų siurbliais ir
182 km nuotekų tinklų. Tinkamai eksploatuoti 15 373 vandens apskaitos prietaisai. Pradėta
paviršinių nuotekų tvarkymo veikla. Papildoma įmonės veikla – tai nuotekų vežimas asenizaciniu
transportu, nuotekų vamzdynų prakimšimas ir praplovimas, VAM įrengimas, vandentiekio ir
nuotekų tinklų remontas, įvadų ir išvadų įrengimas, vandens ir nuotekų laboratorijos paslaugos.
Per 2018 m. parduota 794 tūkst. m3 geriamojo vandens, surinkta ir išvalyta 587 tūkst. m3
buitinių nuotekų. Lauko vandentiekio tinkluose likviduotos 377 avarijos, nuotekų tinkluose – 360
gedimų.
Įmonės lėšomis paklojome 1036 m naujų vandentiekio ir 653 m nuotekų tinklų.
Rekonstruota 1739 m vandentiekio tinklų. Gražiškių k. pastatyti ir pradėti eksploatuoti, o Užbalių k.
– projektuojami nauji VGĮ. Pradėtos eksploatuoti Patilčių k. ir Būdviečių k. vandens tiekimo
sistemos, sudarytos sutartys su naujais vartotojais. Vyko aktyvus vartotojų prijungimas prie naujai
paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Bendrai vartotojų skaičius padidėjo 525. Atlikti kaimų
vandenviečių SAZ aptvėrimai ir siurblinių pastatų renovacija. Atlikome Kybartų vandenvietės
vandens bokšto rezervuaro kapitalinį remontą. Vilkaviškio NVĮ teritorijoje įrengta nauja nuotekų
dumblo nuvandeninimo 10 maišų aikštelė (planuojama apdoroti 2500 m3 dumblo). 2018 m. įsigyti
ir pradėti eksploatuoti 4 nuvandeninimo maišai (1000 m3).
Buvo vykdomi ES finansuojamo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone“ rangos darbai, kurių metu paklota 2,3 km nuotekų
tinklų Klausučių k., 7,1 km – Gižų k., 1,9 km – Didžiųjų Šelvių k. ir 1,9 km vandentiekio tinklų
Didžiųjų Šelvių k. Pastatyti nauji NVĮ Gižų k., rekonstruota 0,9 km pagrindinės nuotekų trasos
Vilkaviškyje.
Marijampolės regiono plėtros tarybai buvo parengtas ir pateiktas projektinis pasiūlymas dėl
ES finansuojamo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas
Vilkaviškio rajone II etapas“, kurio apimtyje numatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų
inventorizacija, geriamojo vandens tinklų rekonstrukcija Kybartuose, nuotekų surinkimo tinklų
statyba Virbalio, Kybartų ir Maldėnų k. ir Alvito k. NVĮ rekonstrukcija. Planuojama projekto vertė
– 773 tūkst. Eur.
Daug dėmesio buvo skiriama vandens netekties vandentiekio bei infiltracijos mažinimui
nuotekų tinkluose, skolų prevencijai ir išieškojimui, efektyviam abonentinės tarnybos darbui,
vandens ir nuotekų apskaitai bei jos kontrolei, ypatingai naujų vartotojų prisijungimui prie naujai
paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, turto valdymui ir darbo našumui didinti.
3. BIUDŽETAS, FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ
ANALIZĖ
3.1. PAJAMOS
PAJAMŲ ŠALTINIAI
(tūkst. Eur)
Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų pajamos
Iš jų: Vandens tiekimo pajamos
Nuotekų tvarkymo pajamos
Pardavimo kainos pajamos
Kitos pagrindinės veiklos pajamos
Kitos palūkanų ir panašios
pajamos
Iš jų: Baudų ir delspinigių
pajamos
Kitos pajamos
Kitos veiklos pajamos
IŠ VISO PAJAMŲ:

3.2. SĄNAUDOS

2017 m.

2018 m.

Pokytis
(tūkst. Eur)

Pokytis
(proc.)

2018 m. užimama dalis
bendroje pajamų
struktūroje (proc.)

1440,0

1454,6

14,6

1,02%

99,77%

481,0
712,3
155,7
91,0

532,2
623,0
188,8
110,6

51,2
-89,3
33,1
19,6

10,64%
-12,54%
21,26%
21,54%

36,50%
42,73%
12,95%
7,59%

2,5

3,3

0,8

31,88%

0,23%

2,5

3,3

0,8

31,00%

0,23%

0,0
0,9
1443,4

0,0
0,0
1458,0

0,0
-0,9
14,5

-100,00%
1,01%

0,00%
0,00%
100,00%

SĄNAUDOS(tūkst. Eur)
Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo savikaina
Veiklos sąnaudos
Finansinės veiklos sąnaudos
Pelno mokesčiai
IŠ VISO SĄNAUDŲ:

Pokytis

Pokytis
(proc.)

2018 m. užimama dalis
bendroje sąnaudų
struktūroje (proc.)

878,2

38,9

4,64%

60,18%

573,6
7,6
0,0
1459,4

0,4
-0,4
-1,0
37,9

0,07%
-5,23%
-100,00%
2,67%

39,30%
0,52%
0,00%
100,00%

2017 m.

2018 m.

839,3
573,2
8,0
1,0
1421,5

3.3. PELNAS
RODIKLIS (tūkst. Eur)
Pajamos
Sąnaudos
Pelnas (nuostoliai)

2017 m.
1443,4
1421,5
21,9

2018 m.

Pokytis (tūkst. Eur)

1458,0
1459,4

14,5
37,9
-1,4

Pokytis (proc.)

-23,4

1,01%
2,67%
-106,56%

3.4. TURTAS, ĮSIPAREIGOJIMAI, NUOSAVAS KAPITALAS, PIRKĖJŲ SKOLOS
Rodiklio pavadinimas (tūkst. Eur)

2017 m.

2018 m.

Pokytis
(tūkst. Eur)

Pokytis
(proc.)

Turtas
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Iš jų: Pirkėjų skolos
Pinigai ir jų ekvivalentai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir
sukauptos pajamos
Nuosavas kapitalas ir
įsipareigojimai
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Mokėtinos sumos ir kiti
įsipareigojimai

16428,2
16135,8
290,7
173,2
71,3

25245,5
24953,0
291,0
193,3
42,0

8817,4
8817,2
0,3
20,1
-29,3

53,67%
54,64%
0,09%
11,61%
-41,14%

2018 m. dalis
bendroje
struktūroje (proc.)
100,00%
98,84%
1,15%
0,77%
0,17%

1,62

1,56

-0,06

-3,77%

0,01%

16428,2

25245,5

8817,4

53,67%

100,00%

1685,3
14022,7

2458,0
22195,4

772,7
8172,7

45,85%
58,28%

9,74%
87,92%

720,2

592,2

-128,0

-17,77%

2,35%

Per 2018 m. 128 tūkst. Eur sumažėjo įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Skolos
kredito įstaigoms sumažėjo 45,88 tūkst. Eur, skolos tiekėjams – 50,14 tūkst. Eur.
4.

INFORMACIJA APIE ĮMONĖJE ATLIKTUS PATIKRINIMUS, JŲ IŠVADOS
IR REKOMENDACIJOS

Irenos Ramanauskienės audito įmonė atliko įmonės finansinės atskaitomybės už 2017
metus auditą.
Vilkaviškio Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba atliko 12 patikrinimų, kurių tikslas
– geriamojo vandens periodinės ir nuolatinės programinės priežiūros vykdymas.
Marijampolės RAAD atliko 6 NVĮ eksploatacijos reikalavimų laikymosi patikrinimus.
APVA atliko ES finansuojamo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų
įrengimas Vilkaviškio rajone“ patikrą vietoje. Pažeidimų nenustatyta.
Vilkaviškio PGT atliko gaisrinių hidrantų kasmetinį patikrinimą. Nustatyti smulkūs
trūkumai pašalinti.
Marijampolės apskrities PGT atliko civilinės saugos būklės įmonėje kompleksinį
patikrinimą.

5.

PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU ĮMONĖS VEIKLA, IR JŲ SPRENDIMO
BŪDAI

Nuo 2018-02-01 pradėtos taikyti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtintos naujos UAB „Vilkaviškio vandenys“ bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kainos. Dėl nuotekų tvarkymo paslaugų kainos sumažėjimo įmonė negavo 82
200 Eur pajamų.
Metų pabaigoje atlikus kontrolinius geriamojo vandens tyrimus Užbalių k. ir Duonelaičių
k. gręžinių vandenyje, rasta didesnė už leistiną arseno norma. VMVT uždraudė šį vandenį gerti ir
naudoti maisto gamyboje. Teko gyventojus aprūpinti geriamuoju vandeniu alternatyviu būdu – buvo
patiekta 23 400 litrų geriamojo vandens fasuotoje taroje, tai įmonei kainavo 2 340 Eur papildomų
(neplanuotų) išlaidų.
APVA pritaikė 4700 Eur finansinę korekciją – jau įvykdyto ES finansuojamo projekto
metu paklotų inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų išlaidos buvo pripažintos netinkamomis
finansuoti.
Išlieka neapibrėžtumas dėl įvykdytų ES finansuojamų 2 projektų rodiklių dėl prisijungimo prie
vandentiekio tinklų nepasiekimo, AM įsakymais pritaikytos 1,1 mln. Eur finansinės korekcijos.
Teisminis procesas tebevyksta.
Nors ataskaitiniais metais pavyko laukų tręšimui išvežti 1500 m3 nuotekų dumblo (tai
įmonei kainavo 9 300 Eur), dar nuotekų dumblo aikštelėse yra apie 20 000 m3 dumblo. Problema,
kad jau trūksta vietos dumblo kaupimui ir dar didesnė – tai dumblo realizacija.
Prioritetiniais darbais išlieka:
- paraiškos ES finansuojamam projektui parengimas ir teikimas. Rangos darbų viešųjų
pirkimo dokumentų rengimas ir rangos darbų pirkimų vykdymas;
- paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros perėmimas ir eksploatavimas, turto
inventorizavimas, taršos leidimų gavima;.
- vandens netekties ir nuotekų infiltracijos mažinimas;
- tiekiamo geriamojo vandens kokybės gerinimas statant VGĮ kaimų vandenvietėse;
- naujų bazinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų
skaičiavimas, derinimas ir tvirtinimas;
- naujų vartotojų prijungimas prie tinklų pagal naują ES finansuojamą projektą;
- planuojama teikti nuotekų išvežimo paslaugas pagal iš anksto suderintą ir paskelbtą
grafiką.
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