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Vilkaviškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu,

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. B-TS-607 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento patvirtinimo“, 302 punktu, Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio

rajono savivaldybė, savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos

aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. B-TS-302

„Dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, savivaldybės valdomų

įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į

uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2022-04-05 raštą Nr. SD-56 „Dėl 2021 m. veiklos

ataskaitos pateikimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2021 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                                                                                                  Algirdas Neiberka

Elektroninio dokumento nuorašas



                                                                                                        PRITARTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gegužės 27 d. sprendimu

Nr. B-TS-1085

UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYS“ 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

1. Vadovo žodis

UAB „Vilkaviškio vandenys“ laikosi misijos užtikrinti patikimas ir kokybiškas geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams, patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį

aplinkai. Kad būtų pasiekta vizija – auganti, socialiai atsakinga, pažangos siekianti, gerinanti teikiamų

paslaugų kokybę įmonė – visą savo veiklą grindžia šiomis svarbiausiomis vertybėmis: patirtimi, saugumu,

kokybe ir greičiu. Nors ataskaitiniu laikotarpiu daug dėmesio buvo skiriama vandens netekties bei

infiltracijos mažinimui, nustatyti nelegalius paviršinių nuotekų pajungimus, tiekiamo vandens kokybės

gerinimui, skolų prevencijai ir išieškojimui, vandens ir nuotekų apskaitai bei jos kontrolei, efektyviam turto

valdymui, darbo našumo didinimui, siekti stabilios įmonės finansinės būklės bei pastoviam teikiamų

paslaugų kokybės ir kainos santykio gerinimui, tačiau pavyko įgyvendinti ne visus užsibrėžtus tikslus ir

siektinus rodiklius.

1.1. Apie bendrovę

UAB „Vilkaviškio vandenys“ yra Vilkaviškio rajono savivaldybės kontroliuojama įmonė, turinti

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją 2015-07-17 Nr. L7-GVTNT-47, išduotą

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m.

gruodžio 18 d. sprendimu Nr. B-TS-237 paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, taip pat Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo

30 d. sprendimu Nr. B-TS-1040 paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja Vilkaviškio rajono savivaldybės

teritorijoje. Bendrovės veiklą teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri VERT, o LR nacionaliniam saugumui

užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas bendrovę, kaip viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų

tvarkytoją, priskiria prie nacionaliniam saugumui svarbių įmonių. Bendrovė yra Lietuvos vandens tiekėjų

asociacijos (LVTA) narė. Remiantis VERT siūlomu vandentvarkos įmonių grupavimu pagal vandens

pardavimo apimtis, įmonė priskirta IV grupei, kai tiekiamo vandens pardavimai yra nuo 501 iki 900 tūkst.

m3 per metus.

1.2. Bendrovės veikla ir jos pažanga ataskaitiniu laikotarpiu

2021 m. UAB „Vilkaviškio vandenys“ eksploatavo Vilkaviškio, Kybartų, Virbalio miestų ir 69 (+2)

Vilkaviškio rajono savivaldybės kaimų vandentvarkos ūkio infrastruktūras, susidedančias iš 59

vandenviečių, kuriose yra 71 gręžinys su 71 vandens siurbliu, 17 (+4) vandens gerinimo įrenginių, vienos

vandens pakėlimo stoties ir 317,6 km (+6,4 km) vandentiekio tinklų bei 363 (+2) hidrantai. Nuotekų

tvarkymo paslaugas teikia 19 Vilkaviškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių. Įmonė eksploatuoja

11 nuotekų valyklų, 72 nuotekų perpumpavimo stotis su 124 jose instaliuotais nuotekų siurbliais ir 192,8

km nuotekų tinklų. Bendrovė sumokėjo 6636 Eur (-30,6 %) nekilnojamojo turto mokesčių.

Bendrovės teikiamomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojosi iš viso 12 217 (+219 arba

+1,8 %) abonentų (348) ir vartotojų (11 869), tai sudaro 73 % (+2 %) visų rajono gyventojų. Nuotekų

tvarkymo paslaugomis – 9 186 (+58 arba +0,6 %) abonentai (245) ir vartotojai (8941), tai sudaro 55 % (+1

%) visų rajono gyventojų.

Įmonė turi LGT leidimą 2017-09-27 Nr. PV-17-46 naudoti žemės gelmių išteklius 29 turto patikėjimo

teise eksploatuojamose kaimų vandenvietėse. 

Iš viso išgauta 1 069,5 tūkst. m3 vandens (+0,2 %). Patiekta 1 047,8 tūkst. m3 vandens (-0,2 %), iš

viso realizuota 806,9 tūkst. m3 geriamojo vandens (+0,5 %). Vandens gerinimo įrenginiuose paruošta 354,0

tūkst. m3 geriamojo vandens (+3,5 %). Geriamojo vandens, atitinkančio HN reikalavimus, UAB

„Vilkaviškio vandenys“ iš viso vartotojams ir abonentams patiekė 857,8 tūkst. m3, (+5,1 %), tai sudaro 82



% (+4 %) viso įmonės tiekiamo geriamojo vandens kiekio. 2021 metais įmonė savo lėšomis naujai paklojo

260 m ir rekonstravo 1 611 m vandentiekio tinklų. Ataskaitiniu laikotarpiu lauko vandentiekio tinkluose

likviduotos 272 avarijos (-18,8 %). Vienam kilometrui vandentiekio tinklo per metus tenka 0,86 avarijos

(buvo 1,08). Už gamtos išteklius (požeminį vandenį) valstybei sumokėjo 52 834 Eur (+4 %).

Surinkta ir išvalyta 1404,8 tūkst. m3 buitinių nuotekų (+20,5 %). Už nuotekų tvarkymą apmokėta

607,9 tūkst. m3 (-0,3 %). 2021 m. UAB „Vilkaviškio vandenys“ eksploatuojamuose buitinių nuotekų

tinkluose pašalinta 290 gedimų (-24,5 %). Vienam kilometrui nuotekų tinklo tenka 1,5 avarijos (buvo 1,99).

Už su nuotekomis į gamtinę aplinką išleistus teršalus valstybei sumokėjo 17 562 Eur (+157 %).

UAB „Vilkaviškio vandenys“ pavesta eksploatuoti apie 6.7 km Vilkaviškio, apie 5 km Kybartų ir

apie 1 km Virbalio miestelyje paviršinių nuotekų tinklų. Gautas taršos leidimas Nr. 8.6.-48/11/TL-M.5-

93/2019. Iš viso eksploatuojami 29 išleistuvai ir 1 NS. Paviršinės nuotekos Vilkaviškio mieste surenkamos

nuo daugiau kaip 158 ha ploto, Kybartuose nuo daugiau kaip 96 ha ploto ir Virbalyje – nuo 4,5 ha ploto.

Bendrovė surinko 1.215 tūkst. m3/m. paviršinių nuotekų, iš kurių apmokėta už 45,5 tūkst. m3/m.

UAB „Vilkaviškio vandenys“ eksploatuoja ir prižiūri iš viso 16 173 (+2,1 %) geriamojo vandens

apskaitos prietaisus, iš kurių 6 906 įrengti butuose, 735 – įmonėse, 8 204 – individualiuose namuose, 261

– daugiabučių namų įvaduose ir 69 gręžiniuose. 126 (-5,5 %) vartotojai atsiskaito pagal įmonės

paskaičiuotą ir patvirtintą vidutinį gyventojų per mėnesį suvartotą vandens kiekį. Ataskaitiniais metais

pakeista 1 502 (-9 %), naujai sumontuota 330 (+4 %) vandens apskaitos prietaisų.

1.3. Palyginamieji finansiniai veiklos duomenys

Rodikliai 2020 m. 2021 m.
Pokytis,

mato vnt.

Pokytis,

proc.

Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys (Eur)

Pardavimo pajamos 1 525 841 1 529 985 4 144 0,27

Pardavimo savikaina 1 051 407 1 024 358 -27 049 -2,57

Bendrasis pelnas 474 434 505 627 31 193 6,57

Pardavimo sąnaudos 173 918 169 476 -4 442 -2,55

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 404 995 422 501 17 506 4,32

Kitos veiklos rezultatai 275 10 175 9 900 3 600,00

Kitos palūkanų ir panašios pajamos 3 137 3 256 119 3,79

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 7 970 5 938 -2 032 -25,50

Grynasis pelnas (nuostolis) -109 037 -78 857 30 180 -27,68

Balanso duomenys (Eur)

Turto iš viso 20 761 987 20 893 480 131 493 0,63

Ilgalaikis turtas 20 191 950 20 307 437 115 487 0,57

Trumpalaikis turtas 568 375 584 607 16 232 2,86

Atsargos 20 258 28 658 8 400 41,46

Gautinos sumos 185 882 207 165 21 283 11,45

Pirkėjų skolos 177 430 200 661 23 231 13,09

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 362 235 348 785 -13 450 -3,71

Įstatinis kapitalas 7 701 001 7 701 001 0 0,00

Nuosavas kapitalas 6 815 610 6 736 753 -78 857 -1,16

Nepaskirstytas pelnas -944 079 -1 022 936 -78 857 8,35

Mokėtinos sumos ir kt. įsipareigojimai 512 976 474 797 -38 179 -7,44

Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0,00

Trumpalaikiai įsipareigojimai 512976 474797 -38179 -7,44

Skolos tiekėjams 49184 83465 34281 69,70

Įsipareigojimai kredito įstaigoms 262815 243871 -18944 -7,21

Rodikliai

Grynojo pelningumo koeficientas -0,07 -0,05 0,02 -28,57

Einamojo likvidumo koeficientas 1,11 1,23 0,12 10,81



Kritinio likvidumo koeficientas 1,07 1,17 0,10 9,35

Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,08 0,00 0,00

Pirkėjų įsiskolinimų apyvartumas 8,62 7,62 -1,00 -11,60

Atsargų apyvartumas 75,5 53,39 -22,11 -29,28

Įsiskolinimo koeficientas 0,67 0,68 0,01 1,49

Finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykis 0,04 0,04 0,00 0,00

Visose eksploatuojamose vandenvietėse buvo vykdoma programinė priežiūra pagal iš anksto su

VMVT suderintą planą. Trumpalaikiai vandens kokybės pokyčiai fiksuoti tik po įvairių remonto darbų

lauko ir vidaus vandentiekio tinkluose, bet visais atvejais viršijamas tik geležies kiekio normatyvas.

Cheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai atliekami UAB „Vilkaviškio vandenys“ atestuotoje geriamojo

vandens laboratorijoje. Iš viso nuolatinės priežiūros ėminių paimta 382 (+5,5 %), periodinės priežiūros –

64, atlikta apie 2868 (+6,9 %) skirtingų analičių tyrimų. Laboratorija taip pat atlieka geriamojo vandens ir

nuotekų tyrimus fiziniams ir ūkio subjektams. Į kitas laboratorijas pateikta mėginių toksinėms medžiagoms

tirti – 74 (+4,2 %), analičių – 994 (+6,4 %). Išvalytą vandenį, kuris išleidžiamas į atvirus vandens telkinius,

kontroliuoja bendrovės nuotekų laboratorija. Tikslas yra vidinė kontrolė – nuolat kontroliuoti valyklų

atskirų įrengimų darbą. Iš viso įmonės reikmėms nuolatinės priežiūros ėminių paimta 563 (-9,2 %), atlikta

3970 (-3,6 %) skirtingų analičių tyrimų. 

Nors įmonė ataskaitiniais metais dirbo nuostolingai, tačiau atlikta ir nemažai reikšmingų darbų.

Parengtas ir valdybos patvirtintas 2019–2023 m. strateginio veiklos plano pakeitimas. Parengtas ir VERT

suderintas 2019–2021 m. investicijų planas. Remiantis VERT patvirtinta nauja kainų skaičiavimo metodika

suskaičiuotos, suderintos VERT ir Tarybos patvirtintos naujos bazinės geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Taip pat buvo suskaičiuotos ir Tarybos patvirtintos apskaitos prietaisų

priežiūros bei atlygintinų paslaugų kainos.

2. Išsikelti ataskaitinio laikotarpio veiklos tikslai ir uždaviniai. Jų įgyvendinimas  

2021 m. įgyvendinant 1 tikslą „užtikrinti kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugas“ buvo vykdomas ES finansuojamas projektas, kurio įgyvendinimo metu vyko 1,6 km

vandentiekio rekonstrukcijos darbai Darvino ir Vištyčio g. Kybartuose, tačiau bankrutavus rangovui darbai

nutraukti, vykdomas naujas konkursas likusiai darbų daliai. Baigti 126,8 km vandentiekio ir nuotekų tinklų

inventorizacijos, skaitmenizacijos ir kadastrinių bylų sudarymo darbai. Nupirkti Maldėnų k. nuotekų tinklų

statybos darbai ir Alvito NVĮ projektavimo ir rekonstrukcijos darbai. Pastatyti nauji 3 VGĮ: Alksnėnų,

Piliakalnių ir Kybeikių kaimuose. Matlaukio kaime VGĮ įrengta papildoma vandens gerinimo linija. Įmonė

naujai paklojo 0,26 km vandentiekio ir 0,17 km nuotekų tinklų bei rekonstravo 1,6 km vandentiekio tinklų.

Pakeisti 3 gręžinių siurbliai ir 3 dažnio keitikliai. 8 kaimų VGĮ buvo sumontuota nuotolinio duomenų

nuskaitymo ir valdymo įranga. Išpirktas Bačkiškių k. gręžinys ir pradėta eksploatuoti vandentiekio tinklų

infrastruktūra.

Vykdant 2 tikslą „užtikrinti tinkamas paviršinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas“ nuo 2021

m.. birželio mėnesio bendrovė sudarė 37 paviršinių nuotekų tvarkymo sutartis. Per šį laikotarpį buvo

surinkta 45,5 tūkst. m³ paviršinio vandens, už 6373,84 eurų sumą. Buvo sutvarkytas lietaus nuotekų tinklas

Sporto g., prie VŠĮ Vilkaviškio sporto ir pramogų centro, išvalytas paviršinių nuotekų tinklas Vištyčio g.,

taip pat pramoninėje zonoje prie Norfos ir katilinės teritorijų Kybartuose, surasti ir sukelti 9 lietaus nuotekų

šuliniai. Didelę problemą mums kelia paviršinių nuotekų tinklų apsauginėje zonoje augantys medžiai. Jų

šaknys sudaro kliūtis pratekančiam lietaus nuotekų vandeniui. Su esama bendrovės specialiąja transporto

įranga nėra galimybių išvalyti didelio diametro vamzdynų, o šios įrangos nuoma kainuoja brangiai.

Užtikrinant 3 tikslą „didinti eksploatuojamo vandentvarkos ūkio efektyvumą“ įmonė įsigijo 3

vandens, 2 nuotekų siurblius ir 3 dažnio keitiklius. Vandens netekčių mažinimui naujai sumontuota

uždaromoji armatūra 12 šulinių. Visų vandenviečių gręžiniuose buvo sumontuota nuotolinio duomenų

nuskaitymo ir perdavimo įranga. Elektros energijos suvartojimo mažinimui buvo sumontuota ekonomiška

vamzdynų apšiltinimo įranga 8 gręžiniuose. Buvo nustatyta 12 pasijungimo pažeidimo atvejų. 

Plėtojant 4 tikslą „užtikrinti teisės aktų laikymąsi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

kainodaros srityje“ buvo parengtas 2021 m. įmonės reguliuojamos veiklos aprašas (RASA). Taryboje buvo



patvirtintas veiklos plano, o valdyboje – strateginio veiklos plano, pakeitimai. VERT suderino investicijas.

VERT suderino ir Taryba patvirtino naujas bazines, apskaitos prietaisų priežiūros ir kitų paslaugų kainas. 

Atsižvelgiant į 5 tikslą „stiprinti darbuotojų motyvaciją“ buvo pakoreguota budėjimo namuose tvarka

ir apmokėjimas. Metų eigoje 9 techninio personalo darbuotojai dalyvavo 17 seminarų, 35 darbuotojai

dalyvavo higienos įgūdžių, 2 – darbininko, vykdančio grunto kasimo ir kitų darbų iškasose bei pylimuose,

4 – darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose ir 9 – pirmosios pagalbos suteikimo

mokymuose. Buvo dalyvauta LVTA organizuotuose renginiuose, LVTA tarybos posėdžiuose.

6 tikslu „formuoti objektyvią nuomonę apie bendrovę“ atlikta internetinė vartotojų apklausa apie

teikiamų paslaugų kokybę. Reguliariai atnaujinama interneto svetainė. Vartotojams aktuali ir kito

informacinio pobūdžio informacija buvo reguliariai skelbiama „Santakos“ laikraštyje, bendrovės ir

savivaldybės interneto svetainėse.

2.1. Pagrindiniai veiksniai, įtakoję veiklos rezultatus

2021 metais bendrovė patyrė 78,86 tūkst. Eur nuostolį, vis dėl to tai yra 30,18 tūkst. Eur geresnis

rezultatas negu 2020 metais. Bendrovė deda dideles pastangas, siekdama sumažinti įmonės patiriamas

sąnaudas. Dėl šios priežasties bendrovei teko atsisakyti kelių etatų, dėl to pavyko sumažinti darbo

užmokesčio ir susijusias sąnaudas 53,3 tūkst. Eur. Taip pat bendrovė sumažino sąskaitų pristatymo

paslaugų sąnaudas, skatindama vartotojus rinktis elektronines sąskaitas, o popierines sąskaitas išnešiodama

vartotojams savo jėgomis. Siekdama dar labiau sutaupyti, nuo 2022 metų bendrovė visiškai atsisakys

popierinių sąskaitų, tai turėtų dar labiau sumažinti patiriamas sąnaudas. Pagrindinis bendrovės, kaip viešojo

geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, tikslas yra aprūpinti kuo daugiau klientų kokybišku

geriamuoju vandeniu bei tausoti aplinką efektyviai ir saugiai tvarkant nuotekas, todėl bendrovė siekia

didinti pardavimų apimtis ir kokybę, o tai daro įtaką sąnaudų augimui, kadangi sumontuoti nauji vandens

gerinimo įrenginiai ir kita įranga, didesnis išgaunamas vandens ir išvalytas nuotekų kiekis lemia didesnes

nusidėvėjimo, elektros sąnaudas ir kitų sąnaudų augimą. 

UAB „Vilkaviškio vandenys“ eksploatuoja daugiau nei 500 km vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Eksploatuojami 222 km vandentiekio (71%) ir 65,6 km nuotekų tinklų (34%) yra neinventorizuoti, teisiškai

neįteisinti, nusidėvėjimo sąnaudos neskaičiuojamos ir nėra įtraukiamos į kainą, taigi dalis bendrovės

patiriamų sąnaudų nėra kompensuojamos. Taip pat, kadangi didžioji dalis tinklų yra seni ir susidėvėję,

gedimų išvengti neįmanoma. Vis dėl to bendrovė imasi veiksmų, kad tinklų būklė pamažu gerėtų, todėl per

pastaruosius trejus metus gedimų ir avarijų skaičius sumažėjo iš viso 198 vnt. Bendrovės galimybės

nuosavomis lėšomis renovuoti ir inventorizuoti tinklus yra ribotos, todėl bendrovė aktyviai naudojasi

galimybe gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Pasinaudojus Europos Sąjungos ir

Vilkaviškio savivaldybės parama per 2020–2021 metus yra inventorizuota 126 km tinklų, taip pat vykdomi

vandentiekio rekonstrukcijos darbai Kybartuose. 

Bendrovės galimybės didinti gaunamas pajamas yra ribotos, kadangi pagrindinės veiklos paslaugoms

taikoma sąnaudų susigrąžinimo kainodara, tai reiškia, kad kainos apskaičiuojamos remiantis praeityje

patirtomis sąnaudomis, o apskaičiuotas kainas derina ir tvirtina kitos institucijos, todėl neretai kainų

suderinimas ir patvirtinimas priklauso nuo institucijų geranoriškumo ir politikos. 

Šiuo metu taikomos paslaugų kainos apskaičiuotos remiantis 2018 metas patirtomis faktinėmis

sąnaudomis. 2018 metais bendrovės sąnaudos buvo mažesnės, pavyzdžiui nusidėvėjimo sąnaudos, 2018

metais buvo 97 tūkst. Eur mažesnės negu 2021 metais (padidėjo nuo 146,1 iki 243,1 tūkst. Eur), o elektros

energijos sąnaudos – 52,33 tūkst. Eur mažesnės. Šiuo metu galiojančios teikiamų paslaugų kainos

apskaičiuotos pagal 2018 metų duomenis, todėl jos negali padengti visų bendrovės šiuo metu patiriamų

sąnaudų. 

Pajamas didina ir didesnė vandens ir nuotekų realizacija, todėl bendrovė siekia išplėsti vartotojų

skaičių vykdydama tinklų plėtrą ir perimdama naujas teritorijas. Pavyzdžiui, 2021 metų pabaigoje bendrovė

įsigijo Bačkiškių kaimo vandens gręžinį ir pradėjo tiekti vandenį beveik 100 naujų vartotojų. Taip pat šiuo

metu yra vykdomi nuotekų tinklų statybos darbai Maldėnų k., kurie sudarys galimybę 111 būstų prisijungti

prie nuotekų tinklų. 

Atsižvelgiant į aplinkybes tikimasi, kad bendrovės realizacija ir pajamos ateinančiais metais didės,

nes vartotojų skaičius nuolat auga, taip pat, jei kainų derinimo ir tvirtinimo procesas vyks sklandžiai,

tikimasi pradėti taikyti perskaičiuotas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Bendrovė ir



toliau sieks mažinti patiriamas sąnaudas, vis dėl to dėl ekonominės situacijos kylant energetikos resursų,

prekių ir paslaugų kainoms, tai padaryti gali būti sudėtinga. 

Elektros energijos sąnaudos dėl didesnės elektros energijos perdavimo paslaugų kainos 2021 metais

išaugo 21,6 tūkst. Eur. Kuro sąnaudos padidėjo 5,27 tūkst. Eur, gamtos išteklių mokestis padidėjo 2,01

tūkst. Eur, taršos mokestis padidėjo 10,73 tūkst. Eur.



2.2. Nusistatyti ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų vertinimo kriterijai

UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYS“

2021 m. strateginių veiklos tikslų ir uždavinių rodiklių pasiekimo vertinimas

Eil. 

Nr.

Rodiklio pavadinimas Siektinas rodiklis Rezultatas Įvykdyma

s

1. Įsiskolinimo koeficientas < 0,8 0,68 TAIP

2. Grynasis pelningumas > 0 -0,05 NE

3. Pajamų padidinimas >1 proc. Pajamos padidėjo 16,35 tūkst. Eur (nuo 1 529,45 iki 

1 545,80 tūkst. Eur), tai sudaro +1,07 proc.

TAIP

4. Sąnaudų sumažinimas >1 proc. Sąnaudos  sumažėjo 13,82 tūkst. Eur (nuo 1 638,48 

iki 1 624,66 tūkst. Eur), tai sudaro -0,84 proc.

NE

5. Geriamojo vandens kokybės 

užtikrinimas

Rekonstruoti arba naujai pakloti ne

mažiau kaip 1 km vandentiekio tinklų.

Pastatyti ne mažiau kaip 3 vandens

gerinimo įrenginius.

Rekonstruota (praveriant) 1,611 km ir naujai paklota 

0,26 km vandentiekio tinklų. Pastatyti 3 VGĮ 

(Alksnėnų, Piliakalnių ir Kybeikių k.).

TAIP

6. Aplinkos ekologijos gerinimas Rekonstruoti Alvito k. NVĮ.

Rekonstruoti arba naujai pakloti > 0,5

km nuotekų tinklų.

Atliktas Alvito NVĮ rekonstrukcijos projektavimo ir 

darbų pirkimas. Naujai paklota 0,167 km nuotekų 

tinklų ir Maldėnų k. naujai paklota 2,7 km nuotekų 

tinklų.

TAIP

7. El. energijos (kWh) kiekio mažinimas 

tenkantis 1 m³ parduoto vandens

-1 proc. Padidėjo 0,05 kW/ m³  (+6,02 %) nuo 0,83 iki 0,88 NE

8. El. energijos (kWh) kiekio mažinimas 

tenkantis 1 m³ parduotų nuotekų

-1 proc. Padidėjo 0,15 kW/ m³  (+9,32 %) nuo 1,61 iki 1,7 NE

9. Avarijų ir gedimų skaičius 

vandentiekio tinkluose, lyginant su  

praėjusiais metais

-1  proc. Buvo užfiksuota ir likviduota 63 (tai sudaro -18,8 %)

avarijų mažiau

TAIP

10 Avarijų ir gedimų skaičius nuotekų 

surinkimo tinkluose, lyginant su 

praėjusiais metais

-1 proc. Buvo užfiksuota ir likviduota 94 (tai sudaro -24,5 

%) gedimais mažiau

TAIP

11. Vandens netektys, tenkančios 

išgaunamo vandens kiekiui

<27 proc. Vandens netektys sudarė  24,5 % TAIP

12. Neapskaitytos nuotekos (infiltracija),

tenkančios surinktų nuotekų kiekiui

<50  proc. Infiltracija sudarė 56,7 % NE



13. Naujų vartotojų prijungimas Pajungti >  50 būstų Naujų būstų 203 (1,7 %) TAIP

14. Vartotojų apklausa (visuomenės 

nuomonė apie atliekamas paslaugas)

> 1 Atlikta 1 internetinė vartotojų apklausa TAIP

15. Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos 

kėlimo kursuose / mokymuose, skaičius

>  10 proc. nuo visų darbuotojų Mokymuose dalyvavo 24 darbuotojas (46,2 %) TAIP

___________
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