
Projektas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠILALĖS VANDENYS“

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2022 m. balandžio    d. Nr.T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, įgyvendindama Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės

rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 ,,Dėl Šilalės rajono

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 264 – 266 punktus, atsižvelgdama į

uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2022 m. balandžio 6 d. raštą Nr. 2-29(3.25.) ,,Dėl

2021 metų veiklos ataskaitos pateikimo tvirtinimui“, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a :

1. Pritarti Uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai

(pridedama).

           2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui

(H.

Manto g. 37, Klaipėda) arba  Regionų  apygardos  administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras  

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt/


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrius

                                                                                                                                          

(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠILALĖS VANDENYS“

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

                                                                                                                                          

 (sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Pateikti Savivaldybės tarybai uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2021 metų

veiklos ataskaitą.

          2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas sprendimas.

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktą ir

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.T1-39 patvirtinto Šilalės

rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 264 ir 265 punktus savivaldybės kontroliuojamų

įmonių vadovai kasmet turi pateikti Savivaldybės tarybai ataskaitą.   

Sprendimo projekto parengimą inicijavo UAB ,,Šilalės vandenys“ 2022 m. balandžio 6 d. raštu

Nr. 2-29(3.25.) ,,Dėl 2021 metų veiklos ataskaitos pateikimo tvirtinimui“.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta. -

            Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Vadovaujantis teisės aktais bus pritarta UAB „Šilalės vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti, papildyti

ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. 

           Nėra. 

Vyresnioji specialistė                                                                   Aušra Liaudaitytė                   

(pareigos)                                 (vardas, pavardė)



                                                                                                        PRITARTA

                                                                                                        Šilalės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                        2022 m. balandžio  d. sprendimu

                                                                                                        Nr. T1-

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS VANDENYS“ 2021 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

BENDROVĖS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilalės vandenys“, toliau vadinama Bendrovė, yra ribotos

civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, įregistruota 1992 m. sausio 2 d. Bendrovės įstatinis

kapitalas 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 1 969 859,20 Eur (vienas milijonas devyni šimtai šešiasdešimt

devyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni eurai dvidešimt centų). Bendrovės įstatinis

kapitalas padalytas į 68020 paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos vertė 28,96 Eur. Per ataskaitinį

laikotarpį įsigytų ir perleistų akcijų nebuvo. Bendrovės vienintelis akcininkas yra Šilalės rajono

savivaldybė. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo

organas – vadovas (direktorius).

Pagrindinė (reguliuojama) Bendrovės veikla yra geriamo vandens tiekimas, nuotekų

tvarkymas ir apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis. 2015 m. birželio 18

d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išdavė Bendrovei Geriamojo vandens tiekimo

ir nuotekų tvarkymo licenciją Nr. L7-GVTNT-28, suteikiančią teisę verstis geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Šilalės mieste, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio,

Tenenių, Upynos ir Žvingių miesteliuose, Bardžių, Bijotų, Girdiškės, Poškakaimio, Bilionių,

Didkiemio, Vartulėnų, Dirgėlų, Gineikių, Ganyprovos, Iždonų, Juodžių, Krūtilių, Pasausalio, Pelkių,

Pakarčemio, Pagrybio, Radiškės, Skindėriškės, Genioto, Gražjūrio, Kvėdarnos, Papynaujo,

Paragaudžio, Pajūralio, Degliškės, Endrikavo, Juodainių, Karūžiškės II, Kelpšaičių, Požerės,

Stungaičių, Šiauduvos, Vabalų, Palentinio, Džiaugėnų, Jomantų, Kalniškių I, Keberkščių,

Kunigiškių, Pakisio, Tūbučių, Visdžiaugų, Andriejaičių, Balsių, Burkėnų, Biržų Lauko, Bytlaukio,

Jokūbaičių, Jucaičių, Kūtymų, Struikų, Šilų, Šolių, Vingininkų, Žvilių, Bokštų, Dirkintų, Drobūkščių,

Leviškių, Nevočių, Norvainių, Traksėdžio, Šėrikų, Vidgirės, Alkupio, Klabų, Kuliškių, Padvarninkų,

Prapymo, Žadeikių, Dvariškių, Naujojo Obelyno, Pabremenio, Paežerio, Petkalnio, Rusų Obelyno

kaimuose, esančiuose Šilalės rajono savivaldybėje..

Bendrovė turi licencijuojamos veiklos sąlygas atitinkančius technologinius, finansinius ir

vadybinius pajėgumus tiekti geriamąjį vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas pagal teisės aktų

reikalavimus anksčiau nurodytose gyvenvietėse Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. spalio 8 d. įsakymus Nr.

I-289 Bendrovei suteiktas Leidimas Nr. PV-18-65 naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus

angliavandenilius) ir ertmes.

2021 metais vidutinis bendrovės darbuotojų skaičius buvo 37, 2020 metais vidutinis

darbuotojų skaičius buvo 39, 2019 metais – 38 darbuotojai.

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje buvo 39 darbuotojai. 21 darbuotojas turi įgijęs aukštąjį

universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, 7 darbuotojai turi įgiję profesinį išsilavinimą, 10

darbuotojų yra baigę vidurinį mokslą, 1 darbuotojas turi nebaigtą vidurinį išsilavinimą. Darbuotojai

nuolat kelia kvalifikaciją, domisi naujovėmis.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-25 įsakymu Nr. DĮP-490

(6.13 E) nuo 2020 m. birželio 1 d. į bendrovės direktoriaus pareigas priimtas Valentinas Žiogas.

Direktorius Valentinas Žiogas iš pareigų atleistas 2021-02-18 Šilalės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2021-02-18 įsakymu Nr. DĮP-195(6.13E), laikinai eiti direktoriaus

pareigas pavesta administratoriui-projektų vadovui Virginijui Kvederiui. Šilalės rajono savivaldybės
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administracijos direktoriaus 2021-09-07 įsakymu Nr. DĮP-363 (6.13 E) nuo 2021-09-08 į bendrovės

direktoriaus pareigas priimtas Remigijus Vėlavičius.  

Vyriausioji finansininkė Virginija Laurinavičienė, dirbanti Bendrovėje nuo 1994 m. birželio

27 d., tvarko buhalterinę apskaitą ir yra atsakinga už finansinės atskaitomybės rengimą.

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ

2021 metais Bendrovė eksploatavo 207,8 km vandentiekio tinklų, iš jų 156,3 km

magistralinių ir 51,5 km skirstomųjų vandentiekio tinklų, 108,4 km nuotekų tinklų, iš jų 19 km

spaudiminių nuotekų tinklų, 50 vandenviečių, 19 vandens ruošyklų, 49 nuotekų perpumpavimo

stočių, 9 biologinio nuotekų valymo įrenginius.

Nemažą dalį paklotų vandentiekio ir nuotekų vamzdynų sudaro ketiniai ir polietileniniai

vamzdžiai, labai nedidelę dalį metaliniai. Ankstesniais metais pakloti ketiniai vamzdžiai neatsparūs

deformacijoms bei žemės judėjimui dėl įšalo. 2021 metais vandentiekio tinkluose pašalinti 305

gedimai, 2020 metais 311 gedimų. Nuotekų tinkluose 2021 metais pašalinti 379 gedimai, 2020 metais

381 gedimas.

Svarbi Bendrovės problema vandens netektys. 2021 metais vandens nuostolis vandentiekio

tinkluose sudaro 20,4 proc., 2020 metais 24,5 proc. Sprendžiant šį klausimą Bendrovė operatyviai

šalina gedimus, pagal galimybes atnaujina vandentiekio tinklus, nuolat tikrina vandens skaitiklių

parodymus ir plombų būklę pas vartotojus ir abonentus.

Bendrovė 2021 metais pakeitė 1587 šalto vandens apskaitos prietaisus, 2020 metais 666

šalto vandens prietaisus, 2021 metais įrengė 174 naujus vandens skaitiklius, 2020 metais 170 naujus

vandens skaitiklius.

 Prisijungusių prie vandentiekio ir nuotekų tinklų vartotojų pasikeitimas:

Vartotojų pavadinimas

Vandens

Skirtumas

vnt.

Nuotekų

Skirtumas

vnt.
2021

metais

2020

metais

2021

metais

2020

metais

Vartotojai

(Gyventojų būstai)

6486 6351 +135 4206 4084 +122

Abonentai (Įmonės) 493 486 +7 312 299 +13

Iš viso 6979 6837 +142 4518 4383 +135

  Bendrovės lėšomis įsigytas ir 2021 m. pradėtas eksploatuoti šis ilgalaikis turtas:

Artezinis gręžinys (Biržų Lauko k. v.) – 4010,73 Eur;

Juostinis transporteris L6500 – 3800,00 Eur;

Sunkvežimis „Mersedes Benz Atego 818 L“ – 14700,00 Eur;

Automobilis „Nissan Navara“ – 8800,00 Eur;

Grunto tankintuvas – 450,00 Eur;

Nerūdijančio plieno cisterna – 1652,89 Eur;

Kompiuteris „Dell Vostro 3500“ – 635,54 Eur;

Daugiafunkcis kopijuoklis „Bishub 227“ – 1559,30 Eur;

Vandens gerinimo įrenginiai Palentinio kaime – 14556,33 Eur;

Vandens gerinimo įrenginiai Paežerio kaime – 14353,59 Eur.

Bendrovės lėšomis įsigyta ir 2021 metais pradėta eksploatuoti ilgalaikio turto už 64518,38

Eur.

Bendrovės direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 15-V(1.1.) ir 2021 m. gruodžio 8 d.

įsakymu Nr. 67-V(1.1.) nurašytas nereikalingas, netinkamas naudoti ir nusidėvėjęs ilgalaikis turtas.

Nurašyto ilgalaikio turto pradinė vertė 1715,38 Eur, nusidėvėjimas 1403,83 Eur, likutinė vertė 311,55

Eur.
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Bendrovės įvykdyti ir vykdomi investiciniai vandentvarkos projektai, finansuojami Europos

Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ir Bendrovės

lėšomis, mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

Pagrindinis įgyvendintų projektų tikslas yra sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę bei siekti apsaugoti aplinką

nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.

Įgyvendinus projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-036 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra

Šilalės rajone (Pajūryje)“, 2021 metais vyko naujų vartotojų prisijungimai prie naujų vandentiekio ir

nuotekų tinklų. Pasibaigus 2021 metams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos

projektų valdymo agentūrai pateikta penkta (paskutinė) ataskaita po projekto užbaigimo. Stebėsenos

rodikliai įvykdyti.

2020 metais baigti vykdyti projekto Nr. 05.3.2-APVA2017-R-014-71-0003 „Vandentiekio

ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“, projekto Nr. 05.3.2-APVA-

R-014-71-0006 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra

Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje)“ numatyti darbai. 2021 metais Lietuvos Respublikos

aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikta pirmos ataskaitos po projekto

užbaigimo. 2021 metais nauji vartotojai prisijungė prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Per 2020 metus Kaltinėnų miestelyje prie naujų vandentiekio tinklų prijungti 44 būstai (118

gyventojų), prie naujų nuotekų tinklų prijungtas 71 būstas (191 gyventojas).

Per 2021 metus Kaltinėnų miestelyje prie naujų vandentiekio tinklų prijungti 42 būstai, prie

naujų nuotekų tinklų  50 būstų.

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. Kaltinėnų miestelyje, vykdant įsipareigojimus Lietuvos

Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, dar reikės prie naujų

vandentiekio tinklų prijungti 97 būstus, prie naujų nuotekų tinklų 74 būstus.

2020 m. gruodžio 29 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

pasirašyta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos

apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“

paramos sutartis Nr.20KI-KT-20-1-05344 dėl projekto „Geriamojo vandens kokybės gerinimas

Šilalės rajone“, kur numatyta Vandens gerinimo įrenginių Burkėnų ir Girdiškės kaimuose statyba,

finansavimo. 2021-04-30 pasirašyta ir pradėta vykdyti „Vandens kokybės gerinimo įrenginių

Burkėnų ir Girdiškės kaimuose Šilalės rajono savivaldybėje statybos darbų pirkimo (rangos)“ sutartis

Nr. 4-15/176UŽ-210430/1 su UAB „Infes technologijos“.

Pagrindinis bendrovės tikslas yra užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir

kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje

teritorijoje. Bendrovėje sudaryta geriamojo vandens kokybės gerinimo programa, suderinta su

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamento Šilalės skyriumi. Bendrovė

vykdo nuolatinę tiekiamo geriamojo vandens programinę priežiūrą, nuolat stebi gyventojams

tiekiamo vandens kokybę. Periodiškai atliekant vandens tyrimus pastebėta, kad mikrobinės taršos

vandenyje nėra, tačiau amonio, geležies bei mangano junginių vandenyje yra per daug. Nors

Bendrovė periodiškai atlieka vandentiekio tinklų praplovimą, siekdama šias vertes sumažinti, tačiau,

tokia vandens gerinimo priemonė yra tik profilaktinė, laikinai šiek tiek sumažinanti indikatorines

vertes. Ilgalaikio rezultato ši priemonė neduoda.

Iš bendrovės eksploatuojamų 50 vandenviečių, tik 19 vandenviečių (Bijotų, Bytlaukio,

Gineikių, Jomantų, Andriejaičių, Jucaičių, Juodainių, Kaltinėnų (Pelkių k.), Kvėdarnos, Laukuvos,

Šiauduvos, Šilalės, Tenenių, Pajūralio, Pajūrio, Požerės, Upynos, Traksėdžio, Iždonų) pastatyti

vandens gerinimo įrenginiai. Tenenių vandenvietėje vandens gerinimo stotis 2021 metais buvo

atjungta, nes tiesiai iš gręžinio vanduo yra geresnės kokybės.

Didesnėje aptarnaujamos teritorijos dalyje išgaunamame vandenyje amonio, geležies ir

mangano koncentracijos yra aukštos, o vandens gerinimo įrenginių nėra. Šiose gyvenvietėse vanduo
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gyventojams tiekiamas tiesiai iš gręžinio ir vandens kokybė kai kuriais atvejais gerokai viršija

didžiausias leistinas HN 24:2017 koncentracijas.

Pastaraisiais metais susidūrėme su nauja mūsų rajonui problema – arsenu Palentinio ir 

Paežerio vandenvietėse. 2021 m. lapkričio 22 d. buvo pastatyti ir pradėjo veikti vandens gerinimo 

įrenginiai Palentinio ir Paežerio kaimuose esančiose vandenvietėse. Tokiu būdu jose išspręsta ne tik

arseno problema, bet ir kiti tiekiamo geriamojo vandens rodikliai, kurie jau atitinka Lietuvos 

Higienos normos HN 24:2017 reikalavimus. Didelį susirūpinimą kelia tai, jog arseno kilmė 

geriamajame vandenyje nėra žinoma. Šalies mokslininkai vis dar vykdo studijas arseno kilmei 

nustatyti, todėl sunku prognozuoti, ar ateityje neteks vėl susidurti su šia problema, ypatingai 

vandenvietėse, kuriose ši vertė yra didesnė nei 5 µg/l, kai leidžiama norma yra iki 10 µg/l .

Kita ilgametė problema – per didelė amonio, geležies ir mangano koncentracija 

geriamajame vandenyje. Jos ženkliai blogina vandens kokybę, pakeičia vandens spalvą, kvapą, 

skonį, padidina vandens drumstumą.

Siekiant pagerinti vandens kokybę Šilalės rajone, išskirtinos prioritetinės vandenvietės, 

kuriuose būtina pastatyti vandens gerinimo įrenginius ar rasti kitą būdą tiekti Lietuvos Higienos 

normos HN 24:2017 reikalavimus atitinkantį vandenį. Atkreiptinas  dėmesys, į tai, kad tiek 

didesnėse, tiek mažesnėse gyvenvietėse būtina imtis veiksmų, kurie pagerintų vandens kokybę. 

Šiame sąraše pateiktos ne visos vandenvietės, kitose vandenvietėse situacija nėra tokia kritiška, 

tačiau laikui bėgant taip pat reikės imtis atitinkamų veiksmų vandens kokybei užtikrinti.

Gyvenvietė

2020

metai

2021

meta

i 2020 metai 2021 metai

Projekto būsenaVartotojų

skaičius

Kiek kartų viršijama

norma

Kiek kartų viršijama

norma
Amoni

s

Geleži

s

Mangana

s

Amoni

s

Geleži

s

Mangana

s

Žadeikiai 261 255  - 2 1 - 7 2
Parengtas projektas

gręžiniui

Obelynas 215 210 3 8  - 2 8 - Parengtas projektas

Biržų

Laukas 162

162

2 5  -

1 4 1

Parengtas projektas

Didkiemis 150 144 1 3  - 1 3 - Projekto nėra

Drobūkščiai 124 130 2 3  - 1 4 - Parengtas projektas

Bilionys 119 115 3 9  - 1 9 - Parengtas projektas

Nevočiai 87 82 2 6  - 2 6 - Projekto nėra

Keberkščiai 73 69 4 13 1 6 13 2 Projekto nėra

Radiškė 60 56 3 20  - 3 18 - Projekto nėra

Visdžiaugai 55 52  - 2 6 - - 7 Projekto nėra

Prapymas 43 41 3 10  - 3 10 2 Projekto nėra

Stungaičiai 41 39 4 9  - 4 16 - Projekto nėra

Karūžiškė 41 39 4 8  - 3 5 - Projekto nėra

Jokūbaičiai 39 37 5 7  - 5 7 - Projekto nėra

Bokštai 34 32 3 7  - 3 8 - Projekto nėra

Paragaudis 34 35 2 7  - - 6 - Projekto nėra

Džiaugėnai 30 28 2 16 2 1 9 2 Projekto nėra

Padvarninka

i 25

26

5 7  -

5 7 -

Projekto nėra

Alkupis 21 22 5 12  - 4 8 1 Projekto nėra
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Leviškė 16 15 3 14  - 3 13 - Projekto nėra

Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamentas nuolat 

atlieka vandens gavybos, tiekimo bei programinės priežiūros vykdymo kontrolę UAB „Šilalės 

vandenys“. Vykdant planinius patikrinimus anksčiau minėtuose vandenvietėse ir radus geriamojo 

vandens neatitikimų HN 24:2017 reikalavimams, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos 

Tauragės departamentas reikalauja parengti trūkumų šalinimo planus, kurie numatytų, kokių 

priemonių bus imtasi vandens kokybės gerinimui. Vienintelė išeitis šiose gyvenvietėse tiekti 

higienos normas atitinkantį geriamąjį vandenį yra naujų vandens gerinimo įrenginių statyba arba 

prijungimas prie vandenviečių, kuriose šie įrenginiai jau pastatyti.

Dėl tiekiamo vandens kokybės reikalavimų 2022 metais numatoma įrengti naują gręžinį

Žadeikių vandenvietėje, dėl nepakankamo vandens kiekio aprūpinant gyventojus naujus gręžinius

numatoma įrengti Pajūrio ir Kaltinėnų miesteliuose.

Bendrovė veikloje susidariusias atliekas tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktuose

nustatyta tvarka. Pagrindinė bendrovės veikloje susidaranti atlieka yra nuotekų dumblas, kurio

kasmet susidaro apie 1000 tonų natūralios medžiagos. Pagal Aplinkos apsaugos agentūros prie

Aplinkos ministerijos išduotą Taršos leidimą nuotekų dumblas saugomas Mišučių kaime esančioje

lagūnoje. Siekiant mažinti susikaupiančio nuotekų dumblo kiekį, buvo planuojama visą per metus

sukauptą dumblą perduoti atliekų tvarkytojams arba asmenims, turintiems teisę nuotekų dumblą

naudoti tręšimui ar rekultivavimui. 2020 m. lapkričio 16 d., įvykdžius viešąjį pirkimą skelbiamos

apklausos būdu, su apklausos laimėtoju UAB ,,Mato ranga“ buvo pasirašyta dumblo tvarkymo

paslaugų pirkimo pardavimo sutartis. Vykdant šią sutartį tręšimui 2021 metais išvežta 167,5 tonos

dumblo, perskaičiavus į sausą medžiagą. Per 2021 metus buvo sukaupta 116,82 tonos dumblo,

perskaičiuoto į sausą medžiagą.  

Tačiau toks kiekis yra per mažas ir ateityje reikėtų planuoti atliekų tvarkytojams arba

asmenims, turintiems teisę nuotekų dumblą naudoti tręšimui ar rekultivavimui, perduoti didesnį

nuotekų dumblo kiekį, kadangi daug dumblo yra sukaupta iš ankstesnių metų.

2021 metais bendrovė paėmė 64 nuotekų ėminius, atlikti 32 nuotekų tyrimai. Tyrimai

atliekami pagal Monitoringo programą, suderintą su Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos

ministerijos. Bendrovės eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose išvalytų ir į gamtinę

aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršija Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų ribinių

verčių.

Dėl kitų veikloje susidarančių atliekų sutvarkymo, bendrovė yra sudariusi sutartis su UAB

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru, UAB ,,Tauragės metalas“ ir UAB ,,Žalvaris“.

III SKYRIUS

PAGRINDINIAI VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI

Bendrovės 2021 metų reguliuojamos ir nereguliuojamos veiklos finansiniai rodikliai:

Reguliuojama veikla Nereguliuojama veikla

Vandens

tiekimas

ir apskaitos

prietaisų

priežiūra

Nuotekų

tvarkymas

Kita

veikla

Iš viso

Realizacija, m³ 512189 362277 x x

Pajamos, Eur 574403 459344 128172 1161919

Išlaidos, Eur 535471 516597 109212 1161280
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Pelnas arba nuostolis, Eur 38932 -57253 18960 639

Realizacijos palyginimas:

Realizacija m³ Skirtumas m³

2021 m. 2020 m. 2019 m.
Palyginus 2021 m. su

2020 m.

Vandens realizacija 512189 464342 468933 +47847

Nuotekų tvarkymas 362277 340057 331772 +22220

Išlaidų straipsnių palyginimas:

Išlaidų straipsnis

Faktiniai rodikliai Išlaidų palyginimas

2021 m. su 2020 m.2021 m. 2020 m. 2019 m.

1 2 3 4 5

Darbo užmokestis, Eur 509462 495004 503692 +14458

Priskaitymai socialiniam draudimui, Eur 8394 8277 8254 +117

Materialinės atsargos ir joms prilygintos,

Eur 114301 98716 120751 +15585

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, Eur 511057 514176 481427  -3119
Dotacijomis kompensuojamas

nusidėvėjimas, Eur - 359021 -365479  -334933 -+6458

Kuras, Eur 34344 29526  36179 +4818

Elektros energija, Eur 172480 135748 127953 +36732

Mokesčiai, Eur 42439 36657  33172 +5782

Kitos išlaidos, Eur 127824 128711  128247 -887

Bendra suma, iš viso 1161280 1081336 1104742 +79944

Bendrovės finansinių rodiklių palyginimas:

2021 m. 2020 m. 2019 m.
Rodiklių palyginimas

2021 m. su 2020 m.

Pajamos, Eur 1161919 1053970 1042125 +107949

Išlaidos, Eur 1161280 1081336 1104742 +79944

Pelnas arba nuostolis, Eur 639 -27366 -62617 +28005

Amortizaciniai

priskaitymai, Eur 152036 148697 146494 +3339

Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės kontroliuojamų (valdomų) uždarųjų akcinių

bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos

aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TI-167,

nuostatomis ir Bendrovės 2021–2025 metų veiklos strategija, suderinta su Šilalės rajono savivaldybės

administracija 2021 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. B3-1545 (11.4 E) bei patvirtinta Bendrovės

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 45-V(1.1.) pateikiami Bendrovės finansinės būklės

rodikliai:

Bendrovės finansinės būklės rodikliai:

Finansinės būklės rodikliai Apskaičiuotos rodiklių reikšmės

Eil.

Nr.
Rodiklio pavadinimas Skaičiavimo formulė 2021 m. 2020 m. 2019 m.
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1. Grynasis 

pelningumas

(grynasis pelnas/pardavimo

pajamos) x 100
0,06 -2,87 -6,53

2.
Einamojo likvidumo 

koeficientas

trumpalaikis turtas/

trumpalaikiai

įsipareigojimai

2,37 2,10 0,69

3. Įsiskolinimo 

koeficientas

(visi įsipareigojimai/turtas)

x 100
3,82 3,79 5,63

IV SKYRIUS

VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

Bendrovė, be Bendrovės 2020– 2024 m. veiklos plane numatomo įsigyti ilgalaikio turto,

2022 m. planuoja įsigyti:

Šakų kapoklę, 6 peilių – 826,45 Eur;

Deguonies matuoklį LEV015.98.1130A – 1485 Eur;

Vandens gerinimo įrenginius Stungaičių kaime – 31 000 Eur;

Generatorių Šilalės miestui – 18 000 Eur.

Šiais metais numatoma atnaujinti daugiabučių namų įvadus, tvarkyti avarinius vandentiekio

tinklus, nuotekų šulinius Šilalės mieste, Kvėdarnos miestelyje (kur nebuvo vykdomi ES projektai) ir

atlikti kitus reikalingus inžinerinių tinklų ir kitos inžinerinės infrastruktūros remonto darbus, kurie

užtikrintų patikimesnį geriamo vandens tiekimą. Planuojama atskirti paviršines lietaus nuotekas nuo

buitinių nuotekų Kvėdarnos mstl. ir Žadeikių k. Toliau bus keičiami, reikalui esant įrengiami nauji

šalto vandens apskaitos prietaisai. Planuojama užtamponuoti ir nurašyti keturis nebenaudojamus

gręžinius Krūtilių, Traksėdžio, Biržų Lauko ir Žadeikių vandenvietėse.

Numatoma grąžinti 36486,14 Eur paskolos, kuri buvo gauta iš investicijų banko, 2009 m.

gruodžio 24 d. pasirašius sutartį su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

2022 metams planuojami finansiniai rodikliai:

1. planuojama vandens realizacija – 445 tūkst. m³;

2. planuojama nuotekų tvarkymo realizacija – 457 tūkst. m³;

3. planuojamos pajamos – 1200 tūkst. Eur;

4. planuojamos išlaidos – 1200 tūkst. Eur, iš to skaičiaus:

4.1. ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 152 tūkst. Eur;

4.2. gamybos atsargos sunaudotos santechnikos, automatikos, elektros remontui ir kitiems

darbams įvykdyti – 100 tūkst. Eur;

4.3. kuras – 35 tūkst. Eur;

4.4. darbo užmokestis – 550 tūkst. Eur;

4.5. priskaitymai socialiniam draudimui –10 tūkst. Eur;

4.6. elektros energija – 183 tūkst. Eur;

4.7. mokesčiai – 43 tūkst. Eur;

4.8. kitos sąnaudos – 127 tūkst. Eur.

Planuojama toliau plėsti ir gerinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą

rajono gyventojams bei įmonėms.

2021 metams karas Ukrainoje tiesioginės įtakos neturėjo.

2022 metais karas Ukrainoje tiesioginės įtakos neturės, tačiau didės kainos elektrai, kurui,

gamybos sąnaudoms.

______________________________
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