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Svarbiausi įvykiai ir naujienos

Nauja SVĮ Nuosavybės gairių redakcija, įsigaliojusi nuo 2019  m. 
sausio 25 d., nurodo, jog savivaldybės savo valdomoms įmonėms 
turi pateikti lūkesčių raštus. Pirmą kartą tai turi būti padaryta iki 
2019 m. liepos 1 d. ir atnaujinama ne rečiau, kaip kas 4 metus. Šiuo 
pakeitimu siekiama užtikrinti savivaldybės valdomų įmonių veiks
mingą veiklą, kontrolę ir skaidrumą. Lūkesčių rašto tikslas – nustatyti 
savi valdybės lūkesčius, tikslus ir jų matavimo rodiklius, susijusius su 
kon krečia savi valdybės valdoma įmone ir prisidedančius prie savi
valdybės strategi niuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų 
pasiekimo. Taip pat savivaldybės administracijos direktorius įpareigo
jamas užtikrinti, kad savivaldybės valdomos įmonės, rengdamos ir 
atnaujindamos veiklos strategijas, atsižvelgtų į lūkesčių rašto turinį.

Nuo 2019 m. kovo 30 d. įsigaliojus Skaidrumo gairių pakei timui, 
numatoma, kad šiame teisės akte įtvirtintomis nuostatomis turi 
vadovautis ne tik pačios įmonės, tačiau ir jų dukterinės bendrovės. 
Skaidrumo gairėse taip pat apibrėžta, kokia informacija turi būti talpina
ma įmonės interneto svetainėje: įstatai, lūkesčių raštai, veiklos strategija, 
atlyginimų politika, metiniai pranešimai bei ne trumpesnio kaip 5 metų 
laikotarpio metinių finansinių ataskaitų rinkiniai. Rekomendacija savi
valdybės valdomoms įmonėms laikytis Skaidrumo gairių yra įtvirtinta 
SVĮ Nuosavybės gairėse nuo 2019 m. sausio 25 d.

Nuo 2019 m. rugsėjo 6 d. keitėsi kandidatų į valstybės ir savi val
dybės valdomas įmones bei jų dukterinių bendrovių kolegialių 
priežiūros ir valdymo organus atrankos tvarka. Atrankos gairėse1 

nurodoma, kad atrankos procedūrose dėl nepriklausomų kolegia lių or
ganų paieškos ir atrankos turės dalyvauti vadovų ar personalo paieškos 
paslaugas teikianti agentūra. Nustatyta, jog nepriklausomų narių skai
čius valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės dukterinės ben
drovės kolegialiame organe turi būti ne mažesnis kaip 1/3 įstatuose 
nurodyto kolegialaus organo narių skaičiaus. Taip pat įstatyme nuro
doma, kad atrankai į įmonės kolegialaus organo nepriklausomus na
rius atrankos komisija sudaroma iš penkių narių, iš kurių vienas turi būti 
Valdymo koordinavimo centro atstovas, kai atliekama atranka į valsty
bės valdomos įmonės kolegialaus organo narius ir iš trijų narių, iš kurių 
turi būti vienas Valdymo koordinavimo centro atstovas, kai atliekama 
atranka į valstybės valdomos bendrovės dukterinės bendrovės kolegia
laus organo narius.

Seimo sprendimu savivaldybėms vėl leidžiama neorganizuojant 
viešųjų pirkimų įsigyti paslaugų iš savo kontroliuojamų įmonių. Tai 
jos galės padaryti vidaus sandorių pagrindu. 2019 m. gruodžio 31 d. 
įsiga liojo įstatymų pakeitimai, kuriais numatoma, jog savivaldybės turės 
gali mybę pavesti su ūkine veikla susijusių paslaugų teikimą viešųjų pa
slaugų teikėjams be konkurso. Naujos Lietuvos Respublikos viešųjų pir
kimų įstatymo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Lietuvos 
Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar 
pašto paslaugų srities perkančiųjų organizacijų, įstatymų redakcijos įgali
no savivaldybes savarankiškai sudaryti vidaus sandorius vandens tie kimo, 
nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, te
ritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės glo
bos arba sveikatos priežiūros įstaigose paslaugų teikimui. Tokia galimybė 
numatoma, kai teikiant viešąsias paslaugas turi būti valdomas ir naudo
jamas savivaldybių ar savivaldybių juridinių asmenų nekilnojamasis turtas 
ir kitas ūkio subjektas tokios paslaugos negalėtų teikti savo patalpose.

Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, jog 2018 metais savivaldybės į 
pirkimų planus įtraukė tik kas antrą vidaus sandorį – 49 proc. 2019 
metais atlikta detali savivaldybių vidus sandorių analizė siekiant užtikrin
ti skaidrumą. Tai paskatino ženklus vidaus sandorių apimties augimas. 
2018 metais savivaldybių sudarytų vidaus sandorių vertė viršijo 446 mln. 
eurų ir tai sudarė pusę visos 2011–2018 metų laikotarpiu sudarytų vertės. 
Patikrinus 2017 ir 2018 metais sudarytų vidaus sandorių sutarčių viešini
mą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, nustatyta, kad 
šiuo laikotarpiu sudarytų sutarčių buvo paviešinta 88 proc.
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Nuo 2020 metų pradžios išsiplėtė privačius interesus deklaruo
jančių akcinėse bei uždarosiose akcinėse bendrovėse, valstybės 
ir savivaldybės įmonėse bei biudžetinėse ir viešosiose įstaigose 
dirbančių asmenų sąrašas. Šią pareigą įtvirtino Lietuvos Respublikos 
viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo redakcija, galiojanti nuo 
2020 m. sausio 1 d. Iki 2019 metų pabaigos galiojo reikalavimas privači
us interesus deklaruoti vadovams ir jų pavaduotojams akcinėse ir 
uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau 
kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise 
priklauso valstybei ar savivaldybėms. Dabar šis ratas išsiplečia dviem 
papildomais nuosavybės lygmenimis: deklaruoti privačius interesus 
turi ir minėtųjų bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) AB ar UAB va
dovai ir vadovų pavaduotojai bei pastarųjų bendrovių dukterinių AB ar 
UAB vadovai ir vadovų pavaduotojai. Reikalavimas tokiose bendrovėse 
teikti privačių interesų deklaracijas stebėtojų tarybų ir valdybų nariams 
išlieka, tačiau minėtoji pareiga atsiranda ir šių bendrovių struktūrinių 
padalinių vadovams bei jų pavaduotojams. Taip pat nuo šiol privačius 
interesus deklaruoja ne tik valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių 
ir viešųjų įstaigų ir šių juridinių asmenų administravimo įgaliojimus tu
rintys ir jose dirbantys asmenys, bet ir šių juridinių asmenų struktūrinių 
padalinių vadovai ir jų pavaduotojai.

2020 m. vasario 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos savi
valdybių tarybų rinkimų įstatymo redakcija, pagal kurią papildy
tas su savivaldybės tarybos nario pareigomis nesuderinamų pa
reigų sąrašas. Pažymima, jog savivaldybės tarybos nario pareigos 
yra nesuderinamos su viešosios įstaigos, kurios savininkė ar viena iš 
dali ninkų yra savivaldybė, arba tos savivaldybės valdomos įmonės 
(akcinės, uždarosios akcinės bendrovės ar savivaldybės įmonės) vien
asmenio vadovo, kolegialaus valdymo ir kito organo nario pareigomis. 
Visi savivaldybių tarybų nariai, dirbantys savivaldybės valdomų įmonių 
valdybose, stebėtojų tarybose ar audito komitetuose, turėjo apsispręs
ti: atsisakyti nesuderinamų pareigų ar mandato. Lietuvos Respublikos 
Vyriausioji rinkimų komisija įpareigota tikrinti, ar savivaldybių tarybų 
nariai neturi nesuderinamų pareigų, ir radusi tokių atvejų spręsti dėl 
įgaliojimų nutraukimo.

2020 m. balandžio 8 d. Vyriausybė priėmė protokolinį spren
dimą2, jog dėl COVID19 plitimo sukeltų ekonominių ir finansinių 
iššūkių savivaldybėms bus teikiamos trumpalaikės paskolos. Šis 
sprendimas taip pat numato, jog dėl centrinės valdžios sprendimų 
ekstremalios situacijos suvaldymui patirtos išlaidos bus kompensuo
tos. Siekiama padėti joms suvaldyti dėl planuotų pajamų nesurinkimo 
atsiradusį apyvartinių lėšų trūkumą. Karantino laikotarpiu, kuris visoje 
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas 2020 m. kovo 16 d. ir tęsėsi 
3 mėnesius – iki birželio 17 d., ne visoms savivaldybėms pavyko surin
kti planuotus mokesčius, dėl to daliai jų reikšmingai mažėja galimybės 
vykdyti veiklą pilna apimtimi. Dėl patirtų finansinių sunkumų gali iškil
ti iššūkių ne tik vykdant investicinius projektus, bet ir užtikrinant savo 
funkcijas gyventojams, tokias kaip keleivių vežimas, miesto tvarkymas, 
gatvių priežiūra ir apšvietimas.

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos labdaros ir 
paramos įstatymo pakeitimai, kuriais nustatytas išsamesnis valstybės 
ir savivaldybės valdomų bendrovių teikiamos paramos viešinimas. 
Teisės akto nauja redakcija nurodo, jog valstybės bei savivaldybės valdo
mos bendrovės, jų patronuojamos bendrovės ir per šias patronuojamas 
bendroves susijusios paskesnių eilių patronuojamosios bendrovės savo in
terneto svetainėse turi paviešinti paramos valdymo taisykles arba paramos 
fondo paramos valdymo taisykles, informaciją apie paramos gavėjus, para
mos tikslą, sumą ir teikimo laikotarpį. Nustatyta, kad interneto svetainėje 
turi būti paskelbta informacija apie einamaisiais metais ir ne mažiau kaip 
per 3 praėjusius finansinius metus suteiktą paramą. Taip pat, valstybės ir 
savivaldybės valdomos bendrovės įpareigotos savo interneto svetainėse 
skelb ti informaciją apie jų patronuojamųjų ir per patronuojamąsias ben
droves susijusių paskesnių eilių patronuojamųjų bendrovių suteiktą paramą.
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Savivaldybės valdomų įmonių valdymo politika

  1  angl. OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises

Daugelio užsienio šalių pavyzdžiai demonstruoja, kad valstybės ir 
savi valdybės valdomos įmonės gali veikti efektyviai, teikti naudą var
totojams bei sėkmingai konkuruoti rinkoje, o jų veiklos rezultatai 
gali prilygti ar net pranokti privačių įmonių rodiklius. Intensyvėjantis 
tarptautinis bendradarbiavimas leidžia perimti ir pritaikyti geriausias 
praktikas daugelyje sričių – ne išimtis ir savivaldoje veikiančių įmonių 
valdymo klausimai. Dažnu atveju didžiosios SVĮ savo pajėgumais nenu
sileidžia ne tik VVĮ, bet ir privačiame sektoriuje veikiančioms įmonėms. 
Todėl nėra jokių abejonių, kad savivaldos sektorius gali pasiekti pui
kius veiklos rezultatus ir būti konkurencingas. Modernios, efektyviai 
veikiančios savivaldybės valdomos įmonės gali reikšmingai papildyti 
savivaldybių biudžetus, o papildomos lėšos gali būti perskirstomos 
įvairiausioms sritims, kurios labiausiai atliepia pagrindinius visuomenės 
poreikius. Be to, šios įmonės, įgyvendinusios pažangius valdymo mode
lius, tampa skaidraus ir atsakingo verslo pavyzdžiu, tuo skatindamos 
tvarią ūkio plėtrą. Profesionali ir savalaikė SVĮ priežiūra sąlygoja ge
rėjančius įmonių rezultatus, paslaugų kokybę, efektyviau naudojamus 
mokesčių mokėtojų pinigus, didėjantį pasitikėjimą savivaldybe bei 
pačia valstybe, kaip atsakinga savo valdomų įmonių savininke ar akci
ninke.

Valstybinio sektoriaus įmonių valdysenos tobulinimui didelę reikšmę turėjo 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. Organisation 
for Economic Co-operation and Development) (toliau – EBPO) veikla. EBPO 
yra daugiašalis forumas, kuriame diskutuojama, dalijamasi patirtimi bei 
plėtojamos naujos ekonominės ir socialinės politikos gairės. Lietuva šios 
organizacijos pilnateise nare tapo nuo 2018 m. liepos 5 d., 2019 m. spalio 
18 d. Valdymo koordinavimo centro direktorius Vidas Danielius išrinktas į 
EBPO darbo grupės biurą. Viena iš esminių sąlygų, Lietuvai siekiant įstoti 
į EBPO, buvo reikalavimas didinti valstybės valdomų įmonių veiklos efek
tyvumą ir skaidrumą. Šiame procese vadovaujamasi EBPO parengtomis 
Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėmis1, kurių atnaujinta redakcija 
paskelbta 2015 metais. Nors minimos gairės yra orientuotos į valstybės 
valdomas įmones, tačiau tarp pažangiausių ir labiausiai ekonomiškai iš
sivysčiusių šalių sutartus gerosios valdysenos principus rekomenduojama 
taikyti ir savivaldoje. Atsižvelgiant į EBPO rekomendacijas ir į pažangą, kuri 
pastebima VVĮ sektoriuje jas taikant, taip pat siekiant didesnio SVĮ veiklos 
viešumo ir skaidrumo, 2019 metais Valdymo koordinavimo centrui buvo 
suteikti įgaliojimai stebėti ir rinkti informaciją ne tik apie valstybės, bet ir 
apie savivaldybės valdomų įmonių veiklas. 

Valdymo koordinavimo centras
Valdymo koordinavimo centras – 2012 metais Vyriausybės įsteigtas 
analitinis centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų ir profesionalų valstybės 
valdomų įmonių valdymą bei atlikti Skaidrumo gairių priežiūrą. 2012 m. 
birželio 17 d. įsigaliojo Nuosavybės gairės, kurios įtvirtino Valdymo koor
dinavimo centro įkūrimą, valdybų kompetencijų ir nepriklausomumo 
kriterijus, VVĮ aukščiausio lygio tikslų nustatymą ir įgyvendinimą. Valdy
mo koordinavimo centro funkcijos nuo 2017 m. liepos 1 d. perduotos VšĮ 
„Stebėsenos ir prognozių agentūrai“, kurios savininkės teises ir pareigas 
įgyvendina Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Nuo 2019 metų VKC, įpa
reigotas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, rengia savivaldybių valdomų 
įmonių veiklą apibendrinančias metines ataskaitas. Šiuo metu centro 

vykdomos funkcijos apima platų valstybės ir savivaldybės valdomų įmo
nių veiklos koordinavimo spektrą: nepriklausomų VVĮ valdybos ir stebėtojų 
tarybos narių atranką, strateginių planų įgyvendinimo priežiūrą, analitinių 
ataskaitų rengimą, informacijos apie VVĮ veiklą ir rezultatus viešinimą, pa
galbą formuojant VVĮ ir SVĮ sektoriaus politiką bei konsultacijas gero sios 
valdysenos diegimo klausimais. Šalia pagrindinio savo tikslo – skatinti 
gerojo valdymo principų diegimą valstybės ir savivaldybės valdomose 
įmonėse – VKC siekia šių pagrindinių sričių tobulinimo:

• didinti VVĮ ir SVĮ veiklos skaidrumą ir atskaitomybę;
•  didinti VVĮ ir SVĮ kolegialių priežiūros ir valdymo organų nepriklau

somumą ir kompetencijas;
• skatinti VVĮ ir SVĮ efektyvų valdymą.
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Pagrindinės Valdymo koordinavimo centro veiklos sritys ir funkcijos:
•  Skaidrumas: apibendrintų ataskaitų rengimas, įmonių finansinių 

rezultatų ir efektyvumo vertinimas, VVĮ ir SVĮ vadovaujančių dar
buotojų bei kolegialių priežiūros ir valdymo organų narių atlygini
mų analizė;

•  Tikslų iškėlimas: VVĮ siektinos nuosavo kapitalo grąžos skaičiavi
mas, įmonių strateginių tikslų ambicingumo vertinimas ir įgyven
dinimo stebėsena;

•  Kolegialių organų darbas: potencialių kolegialių organų narių duo
menų bazės sudarymas, kolegialių organų turimų kompetencijų 
vertinimas, įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų konsultavimas, 

   dalyvavimas VVĮ valdybos ir stebėtojų tarybos narių atrankos  
komisijoje;

•  Politikos formavimo iniciatyvos: metodinių rekomendacijų rengimas, 
naujų teisės aktų iniciatyvos, Vyriausybės ir Ekonomikos ir inovaci jų 
ministerijos konsultavimas dėl susijusios politikos formavimo;

•  Konsultacijos: Vyriausybės, ministerijų ir savivaldybių konsultavi
mas dėl VVĮ ir SVĮ valdymo ir svarbiausių akcininko sprendimų 
priėmimo, VVĮ ir SVĮ konsultavimas dėl veiklos ir gerosios valdymo 
praktikos įgyvendinimo, naujų verslo planų pagrįstumo vertini
mas, Vyriausybės ir Finansų ministerijos konsultavimas dėl divi
dendų ir pelno įmokų išmokėjimo.

Reguliacinė savivaldybės valdomų įmonių aplinka
Gerosios valdysenos principų įgyvendinimas valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse yra svarbi, tačiau sudėtinga iniciatyva. Pagrindinis iššūkis 
yra rasti pusiausvyrą tarp savivaldybės įsipareigojimo aktyviai vykdyti savo nuosavybės funkcijas (tokias kaip finansinių ir kitų tikslų nustatymas ir 
monitoringas) bei tarp viešųjų paslaugų prieinamumo ir nenutrūkstamo teikimo užtikrinimo.

Dėl šių priežasčių priimami nuosavybės politiką nustatantys teisės 
aktai, kuriuose aiškiai apibrėžiamos visų SVĮ valdyme dalyvaujančių 
suinteresuotų šalių teisės ir pareigos. Nuosavybės politiką reglamen
tuojančiuose dokumentuose taip pat apibrėžiama tvarka, pagal kurią 
formalizuojami kolegialių priežiūros ar valdymo organų narių atrankos 
procesai, nustatomi tokių organų sudėties ir nepriklausomumo princi
pai. Įtvirtinant nuosavybės funkcijas, siekiama, kad savivaldybė būtų 
aktyvi turto savininkė ar akcininkė – įmonėms nustatytų tikslus, reika
lautų geriausio įmanomo rezultato per veiklos efektyvumo ir skaidru
mo didinimą, gerojo valdymo principų diegimą.

Lietuvoje savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
pagrindinės gairės formuojamos atsižvelgiant į Seimo priimtus įstaty
mus. Savivaldybės savo  kaip SVĮ savininkės arba akcininkės  funkcijas 
įgyvendina per savivaldybei atstovaujančias institucijas (savivaldybių 
administracijas) arba joms pavaldžias institucijas. Bendrą SVĮ ir VVĮ 
valdymo politiką formuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuri ren
gia atitinkamus teisės aktus ar jų pakeitimus ir teikia juos Vyriausybei.

Pakankamai ilgą laikotarpį pagrindinis dėmesys Lietuvos nuosavybės 
politikos įgyvendinime buvo skirtas tik valstybės valdomų įmonių 
sektoriui. Siekiant narystės EBPO, Lietuva intensyviai vykdė darbus, 
susiju sius su 2015 metais EBPO pristatytomis konkrečiomis rekomen
dacijomis Lietuvai VVĮ gerojo valdymo srityje. Šių rekomendacijų 
įgyvendinimas ne tik leido Lietuvai tapti pilnateise EBPO nare, bet ir 
ženkliai pagerino VVĮ veiklos rezultatus, kurie tiesiogiai lėmė grąžos val
stybei augimą. Atsižvelgiant į šiuos teigiamus pokyčius, buvo atsigręžta 
į savivaldoje veikiančias įmones. SVĮ sektoriaus priežiūra ir stebėsena iki 
tol buvo atliekama nesistemiškai, todėl stebint įvairių Lietuvos instituci
jų atliekamus tikslinius tyrimus, rezultatai nėra džiuginantys. Siekiant 
pradėti nuosekliai rinkti, analizuoti ir sisteminti informaciją apie SVĮ 
rezultatus, nuo 2019 metų Valdymo koordinavimo centras Valstybės 
ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu 
yra įpareigotas kiekvienais metais rengti ir viešinti SVĮ veiklą apiben
drinančias metines ataskaitas. 

Savivaldybės valdomų įmonių veiklą ir valdymą reglamentuojanti 
teisinė bazė apibrėžia pagrindinius principus ir nuostatas, kuriais turi 
vadovautis kiekviena savivaldoje veikianti įmonė. VVĮ valdyme pasitei
sinę gerojo valdymo principai vis plačiau taikomi ir savivaldybės valdo
moms įmonėms. Šiuo metu dauguma nacionalinių teisės aktų apima 
abi temas, nors principai parengti ir pradėti taikyti būtent VVĮ. Pagrin
dinis įstatymas, apibrėžiantis savivaldybių turtinių teisių įgyvendini
mą,  Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavi
mo juo įstatymas. Paveiksle pateikti teisės aktai, kurie reglamentuoja 
esmines gerosios valdysenos principų taikymo kryptis.
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Vadovaudamasi tarptautine gerąja patirtimi, Vyriausybė 2007 metais pa 
tvirtino SVĮ Nuosavybės gaires, kuriose apibrėžta savivaldybių nuo
savybės politika SVĮ atžvilgiu. Iki 2006 metų savivaldybės savarankiškai 
įgyvendino joms nuosavybės teise priklausančių savivaldybės įmonių 
savininko teises, taip pat joms nuosavybės teise priklausančių akcinių ir 
uždarųjų akcinių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines tei
ses. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir dispo navimo 
juo įstatymo pakeitimai, priimti 2006 metais, suteikė įgaliojimus Vyriaus
ybei nustatyti tvarką, pagal kurią būtų įgyvendinamos tiek valstybės, tiek 
ir savivaldybių turtinės ir neturtinės teisės įvairių teisi nių formų juridiniu
ose asmenyse. Tuo vadovaudamasi Vyriausybė 2007 metais priėmė šiuos 
nutarimus: 2007 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 567 „Dėl valstybės ir savi
valdybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse 
ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ ir 2007 m. birželio 19 d. nutarimą 
Nr. 642 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendi ni
mo savivaldybės įmonėse“. Tuo metu turtinių ir neturtinių teisių įgyvendi
nimo reguliavimas rėmėsi įmonių teisinių formų valdysenos panašumais. 
Vėliau šių nutarimų nuostatos buvo tobulinamos, keitėsi jų struktūra. 
Vykdant VVĮ reformą, 2012 metais iš minėtų Vyriausybės nutarimų buvo 
išimtos ir atskirame nutarime reglamentuotos nuostatos, susijusios su 
valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimu akcinėse, uždarosiose 
akcinėse bendrovėse ir valstybės įmonėse, ir nutarimuose, atitinkamai 
patikslinus jų pavadinimus, liko galioti tik nuostatos, skirtos savivaldy
bių turtinėms ir neturtinėms teisėms įgyvendinti. Šių teisių įgyvendini
mas SVĮ iš esmės peržiūrėtas 20182019 metais. Išlaikant reguliavimo 

tęstinumą abiejų nutarimų nuostatos konsoliduotos viename Vyriau
sybės nutarime, t. y. 2007 m. birželio 6 d. nutarime Nr. 567 „Dėl Savivaldy
bių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose 
įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris 2019 metais išdėstytas nauja 
redakcija, o 2007 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 642 pripažintas netekusiu 
galios. Taigi, ga lima sakyti, kad turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo 
reguliavimas nuo 2007 metų iš reguliavimo pagal teisines formas trans
formavosi į reguliavimą pagal nuosavybę.

SVĮ Nuosavybės gairės yra privalomojo pobūdžio teisės aktas ir nusta
to savivaldybių, kurios yra SVĮ savininkės turtinių ir neturtinių teisių 
įgyvendinimą, o toms savivaldybėms, kurioms priklauso 1/2 ar mažiau 
įmonės akcijų bei savivaldybės valdomų bendrovių dukterinėms 
bendrovėms yra rekomendacinio pobūdžio. SVĮ Nuosavybės gairėse 
įtvirtintos trys esminės SVĮ valdymo gerinimo priemonės: stiprus ak
cininkas, tinkama įmonių vadovybė bei aiškūs tikslai. 2015 metais, 
siekdama sustiprinti valdybų ir stebėtojų tarybų nepriklausomumo ir 
atrankos principus, Vyriausybė patvirtino Atrankos gaires, kurios yra 
privalomojo pobūdžio teisės aktas SVĮ (bei VVĮ) ir nustato kandidatų 
atrankos ir skyrimo procesą į kolegialius priežiūros ir valdymo organus, 
šių organų sudėtį, reikalavimus kandidatams, nepriklausomumo krite
rijus. Tai pat, nors šiuo metu SVĮ tik rekomenduojama laikytis Skaidru-
mo gairių nuostatų, didėjantis visuomenės ir savivaldos dėmesys SVĮ 
sektoriui vis labiau skatina savanorišką šių nuostatų laikymąsi, siekiant 
užtikrinti pakankamą skaidrumą.

Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimas
SVĮ Nuosavybės gairėse įtvirtintų nuostatų privalo laikytis visos SVĮ valdyme dalyvaujančios savivaldybių institucijos. Siekiant didesnio SVĮ veiklos 
efektyvumo ir atskaitomybės, SVĮ Nuosavybės gairėse apibrėžti pagrindiniai pricipai, kurių laikymasis leidžia stiprinti savivaldybės – kaip akcininko 
arba savininko – vaidmenį SVĮ valdyme. 2019 metais nauja SVĮ Nuosavybės gairių redakcija papildyta punktu dėl lūkesčių raštų SVĮ. Nurodoma juos 
pirmą kartą pateikti iki 2019 m. liepos 1 d. ir nuo tada teikti periodiškai ne rečiau nei kas 4 metus. Šiuose raštuose savivaldybei atstovaujanti institucija 
turi įvardinti aiškius tikslus – savivaldybės lūkesčius, konkrečių tikslų pasiekimo matavimo rodiklius, prisidedančius prie savivaldybės strateginiuose 
planavimo dokumentuose numatytų tikslų įgyvendinimo.

Nuosavybės teisių įgyvendinimas tampa sudėtingesnis, kai savivaldybės valdomos bendrovės akcijos priklauso ne vienai, o kelioms savivaldybėms. 
Tokiu atveju SVĮ Nuosavybės gairės nurodo, kad turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimas gali būti vykdomas pasirinktinai: įgaliojimo arba bendradar
biavimo būdu. Nuosavybės teisių įgyvendinimo ypatumai akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos nuosavybės teise 
priklauso kelioms savivaldybėms, pavaizduoti paveiksle.



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS

SVĮ Nuosavybės gairėse nurodoma, kad savivaldybei atstovaujanti in
stitucija privalo siekti, jog būtų užtikrintas savivaldybės valdomos 
įmonės veiklos teisėtumas, ekonomiškumas, efektyvumas, rezultatyvu
mas ir skaidrumas, strategijos ir veiklos planų įgyvendinimas, turto ap
sauga, informacijos ir ataskaitų patikimumas ir išsamumas, sutartinių ir 
kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymasis ir visų su tuo susi
jusių rizikos veiksnių valdymas. Nuo 2019 metų atsiradus įpareigojimui 
VKC kiekvienais metais rengti ir skelbti SVĮ veiklą apibendrinančias 
metines ataskaitas, SVĮ akcininkai turi papildomą įrankį įmonių veiklos 
stebėsenai ir kontrolei vykdyti.

Pagal SVĮ Nuosavybės gairių nuostatas savivaldybės valdomos įmonės, 
rengdamos savo veiklos strategijas, turi atsižvelgti į joms pateikto 
lūkesčių rašto turinį. SVĮ turi turėti aiškius strateginius planus, kurie 
tarnautų kaip komunikacijos priemonė tarp savivaldybės, savivaldy
bei atstovaujančios institucijos, įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų (jei 
sudarytos) bei vadovų. Strateginius veiklos planus bendrovės turėtų 
rengti bent trijų, savivaldybės įmonės, vadovaujantis Lietuvos Respub
likos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, – ne trumpesniam nei 
ketverių, metų laikotarpiui, kasmet juos atnaujinant. Įmonės strateginis 
veiklos planas yra įmonės vadovybės darbo vertinimo priemonė. Tam, 
kad strateginis veiklos planas būtų veiksmingas ir efektyvus, jis turi būti 
aiškus, konkretus, aktualus savivaldybės ir verslo aplinkos situacijai bei 
vertingas ir patogus dokumentas vadybos procese. Savivaldybės val
domos bendrovės strateginis veiklos planas derinamas ir tvirtinamas 
bendrovės valdybos (ar stebėtojų tarybos, jei ji sudaroma) posėdyje, 
savivaldybės įmonės strateginis veiklos planas tvirtinamas savivaldybei 
atstovaujančios institucijos vadovo (įprastai – administracijos direk
toriaus). Svarbu pabrėžti, jog strategijos derinimas ir tvirtinimas būtų 
dinamiškas, konstruktyvus ir dialogu paremtas procesas, t. y. įmonės 
valdyba kartu su įmonės vadovybe turi apibrėžti strategines kryptis ir 
tikslus, kuriuos įmonės vadovybė prisiima kaip savo veiklos įsipareigo
jimą. Rekomen duojama nustatyti realistiškus, pasiekiamus, tačiau efek
tyvius, ambicingus, aktyvią veiklą skatinančius tikslus. 
 

Siekiant pelningos ir efektyvios įmonės veiklos, vienas iš esminių veiks
nių yra kompetentingi, profesionalūs, motyvuoti ir nepriklausomi ko
legialūs priežiūros ir valdymo organai: valdyba bei stebėtojų taryba 
(jei sudaromos). Kolegialių valdymo organų sudarymas ir didžiausias 
narių skaičius juose yra apibrėžiamas kiekvienos SVĮ įstatuose. Valdy
ba (jeigu jos sudarymas numatytas) yra pagrindinis valdymo organas, 
nustatantis įmonės strateginius prioritetus, vertinantis vadovų veiklą 
bei užtikrinantis jų atskaitin gumą. Dėl kolegialių organų atrankos pro
ceso organizavimo platesnė informacija pateikiama prie kolegialių or
ganų veiklos reglamentavimo. Savivaldybės valdomos įmonės, kurios 
pagal Lietuvos Respublikos Finansinių ataskaitų audito įstatymą prisk
iriamos viešojo intereso įmonėms, turi turėti šiuos kolegialius valdy
mo organus: savivaldybės įmonėse privalo būti suformuota valdyba, 
savivaldybės valdomose bendrovėse – stebėtojų taryba arba valdy
ba. Viešojo intereso įmonėmis yra laikomos SVĮ, kurių ne mažiau kaip 
du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 metus 
iš eilės viršija šiuos dydžius: balanse nurodyto turto vertė – 20 mln. 
eurų; pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius me
tus – 40 mln. eurų; vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą 
per ataskaitinius finansinius metus – 250 darbuotojų. Taip pat viešojo 
intereso įmonėms priskiriami geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų 
tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas, energetikos įmonė, kurių 
teikiamų paslaugų kai nos yra valstybės reguliuojamos ir kurių pajamos 
iš šios veiklos sudaro daugiau kaip pusę visų įmonės pajamų. Viešojo 
intereso įmonėse turi būti sudaromas audito komitetas. Atsižvelgiant į 
konkrečios SVĮ poreikius, taip pat gali būti nuspręsta dėl audito komite
to sudarymo. Šio komiteto pagrindinė funkcija – su stiprinti įmonės vi
daus kontrolę – stebėti įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą, 
įvairių vidaus kontrolės sistemų veiksmingumą, audito atlikimo procesą 
ir kt. Vadovaujantis reikalavimais audito komitetams VVĮ ir SVĮ , audi
to komitetą privalo sudaryti ne mažiau nei trys nariai, iš kurių daugiau 
nei pusė turi būti nepriklausomi. Audito komiteto pirmininku komiteto 
narių renkamas nepriklausomas narys.

Siekiant į kolegialių organų sudėtį pritraukti nepriklausomus kompe
tentingus asmenis, jiems už šį darbą gali būti mokamas atlygis. Kolegi
alių organų narių, kurie nėra valstybės tarnautojai ar valstybei atstovau
jančios institucijos darbuotojai, atlygio klausimas turi būti svarstomas 
kiekvienos bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime. SVĮ Nuosavy-
bės gairėse savivaldybėms rekomenduojama, vadovaujantis Nuosavy
bės gairių nuostatomis, nustatyti SVĮ strategijų sudarymo, atnaujinimo 
ir jų įgyvendinimo gaires, patvirtinti SVĮ vadovų darbo užmokesčio, taip 
pat atlygio savivaldybės valdomose įmonėse sudaromų stebėtojų ta
rybų, valdybų, komitetų nariams nustatymo tvarką. Minėtame apraše 
šiuo metu numatoma, kad valstybės valdomų bendrovių valdybų ir 
stebėtojų tarybų nariams būtų mokamas atlygis, neviršijantis 1/4 da
lies bendrovės vadovui nustatyto atlygio, o valdybų ir stebėtojų tarybų 
pirmininkams – atlygis, neviršijantis 1/3 dalies tokio atlygio dydžio. 

SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VALDYMO POLITIKA
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Lūkesčių raštai
Siekiant užtikrinti efektyvią SVĮ veiklą, kontrolę ir skaidrumą, SVĮ Nuo-
savybės gairės įpareigoja savivaldybes savo valdomoms įmonėms 
pateikti lūkesčių raštus. Tais atvejais, kai yra kelios savivaldybės, nuo
savybės teise turinčios valdomos bendrovės akcijų, joms nurodoma 
lūkesčius suderinti tarpusavyje ir bendradarbiaujant parengti minimus 
raštus. Pirmą kartą lūkesčių raštai SVĮ turėjo būti pateikti iki 2019 m. 
liepos 1 d. ir nuo tada teikiami periodiškai ne rečiau nei kas 4 metus. 
Šiuose raštuose savivaldybei atstovaujanti institucija turi įvardinti aišk
ius tikslus įmonei: savivaldybės lūkesčius ir konkrečių tikslų pasiekimo 
matavimo rodiklius, prisidedančius prie savivaldybės strateginiuose 
planavimo dokumentuo se numatytų tikslų įgyvendinimo. SVĮ, atsižvel
gdamos į lūkesčių rašto turinį, turi rengti ir atnaujinti savo strateginius 
veiklos planus.

Lūkesčių raštų reikalavimus ir rengimo tvarką nustato Lūkesčių gairės. 
Gairėse nurodoma, kad raštą rengianti institucija turi įvardinti ne tik 
siekiamus tikslus, bet ir eilės tvarka sudėlioti įmonės veiklos priorite
tus bei pačius lūkesčius. Keliami lūkesčiai turi būti tiek finansiniai, tiek 
ir nefinansiniai, o jiems įvertinti nustatomas bent 1 vertinimo rodiklis. 
Sie kiant užtikrinti tinkamą įmonės komercinės veiklos vertinimą, re
komenduojama nurodyti finansinius lūkesčius dėl nuosavo kapita
lo struktūros rodiklio (nepateikiant konkrečios reikšmės, o skatinant 
įmonę didinti ar mažinti skolos dalį kapitalo struktūroje), dividendų ar 
pelno įmokos dydžio rodiklio bei įtraukti siektiną vidutinę metinę ka
pitalo grąžą ar kitus pelningumo rodiklius. Rašte pagal poreikį keliami 
šie nefinansiniai lūkesčiai: plėtros, skaidrumo, socialinės atsakomybės, 
klientų aptarnavimo kokybės, inovatyvumo, efektyvumo, lyderystės, 
darbuotojų įsitraukimo, rizikos valdymo bei gerosios valdysenos. Taip 
pat, priklausomai nuo esamos ir siekiamos situacijos, gali būti įtraukiami 
ir kiti lūkesčiai.

Nors SVĮ Nuosavybės gairės ir aiškiai nurodo reikalavimą savivaldybėms 
dėl lūkesčių raštų pateikimo, 2020 metų viduryje jie buvo patvirtinti tik 
57 proc. SVĮ. Iki SVĮ Nuosavybės gairėse nurodytos datos lūkesčių raštus 
visoms savo valdomoms įmonėms patvirtino tik 13 savivaldybių iš 60. 
Likusios 22 tai atliko pavėlavusios, iš kurių 7 lūkesčių raštus patvirtino 
tik daliai savo įmonių.

Kauno miesto savivaldybė visoms savo valdomoms įmonėms raštus 
pateikė praėjus 2 dienoms po 2019 m. liepos 1 d., Klaipėdos miesto sa
vivaldybė – 2019 m. spalį, o Vilniaus miesto savivaldybė savo valdomoms 
įmonėms, išskyrus SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorių“, vietoje 
lūkesčių raštų pateikė lūkesčių deklaracijas. Šiose deklaracijose nėra nuro
dyta tvirtinimo data bei laikotarpis, kuriam nustatomi akci ninko lūkesčiai. 
Jose išdėstyti tik nefinansiniai savivaldybės lūkesčiai bei nepateikti mata
vimo rodikliai. Šiaulių miesto ir Utenos rajono savi valdybės visoms savo 
valdomoms įmonėms lūkesčių raštus patvirtino iki SVĮ Nuosavybės gairėse 
nurodomos datos, Marijampolės savivaldybė – 2020 m. birželį, Jonavos 
rajono savivaldybė patvirtino raštus visoms savo valdomoms įmonėms 
praėjus 3 dienoms nuo Gairėse nurodomos datos, Mažeikių rajono savi
valdybė SVĮ, išskyrus UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą“, raštus 
patvirtino praėjus savaitei po nurodyto termino, Alytaus miesto savivaldy
bė, vienintelė iš 10 didžiųjų Lietuvos miestų savivaldybių, lūkesčių raštų SVĮ 
nepateikė, o Panevėžio miesto savivaldybė 2020 m. viduryje lūkesčių raštus 
dar rengė. Vienintelė Panevėžio rajono savivaldybė neturi nei vienos val
domos įmonės, todėl įpareigojimas rengti lūkesčių raštus jai netaikomas. 
Iš 24 neparengusių lūkesčių raštų savivaldybių 8 išreiškė ketinimus juos 
suderinti ir pateikti iki 2020 metų pabaigos. 

Lūkesčių raštai yra itin svarbi gerosios įmonių valdysenos sudėtinė dalis. 
Siekiant užtikrinti, kad įmonė veiktų kuo efektyviau, jos valdytojas turi 
aiš kiai įvardinti, ko tikisi: tiek komercinių tikslų, tiek ir priskirtų įpareigo
jimų vyk dymo. Lūkesčių raštai turi būti integralia įmonių strategijų dalimi. 
Keliami finansiniai ir nefinansiniai veiklos lūkesčiai turėtų būti ambicingi 
ir pamatuojami, kuriuos būtų galima kiekybiškai įvertinti. Jie reikalingi 
tam, kad būtų užtikrintas aiškus ir skaidrus prioritetų pateikimas įmonei, 
jos kolegialiems organams. Skaidrumas taip pat leidžia su šiais lūkes
čiais susipažinti visuomenei, aiškėja prioritetai ir pagrindimas, kodėl 
atitinkama įmonė yra savivaldybės nuosavybėje ir kokią pridėtinę vertę 
ji kuria. Nagrinėjant pirmuosius SVĮ patvirtintus lūkesčių raštus stebima 
tendencija, jog daugumai siektinų finansinių rodiklių trūkta ambicingu
mo, t. y. jie yra žemesni, nei faktiniai įmonių rodikliai pastaraisiais metais. 
Taip pat ne visų savivaldybių nurodyti tikslai yra kiekybiškai įvertinami, 
kitos savivaldybių dalies lūkesčių raštuose trūksta individualizuotų tikslų, 
nurodančių įmonės veiklos kryptį ateinančiu periodu.



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS

Skaidrumo politika savivaldybės valdomų įmonių veikloje
SVĮ veiklos skaidrumas yra labai svarbus akcentas gerosios valdyse
nos praktikos įgyvendinime. Savivaldybei atstovaujanti institucija 
turėtų išreikšti aiškų lūkestį, kad savivaldybės valdomos įmonės priva
lo vadovautis aukščiausiais skaidrumo standartais. Reikšminga dalimi 
skaidrumo iniciatyvos yra pirmasis žingsnis siekiant gerosios valdyse
nos principų įgyvendinimo, efektyvios veiklos ir finansinės grąžos sa
vivaldybėms. Pra dedant nuo rezultatų prieinamumo, reikia užtikrinti 
nuolatinį jų matavimo sistemiškumą, siekiant pasirinkti prioritetus ir 
įvertinti pagrindines rizikas. 

EBPO rekomendacijos Lietuvai bei kitoms šalims skelbia, kad prievolės 
viešinti informaciją nepakanka. Finansiniai duomenys ir informacija, 
net jei ir yra viešai prieinami, reikalauja gana didelių laiko sąnaudų bei 
atitinkamų įgūdžių, tam kad galėtų būti tinkamai įvertinti. Nevertinant 
SVĮ sistemiškai ir paliekant visų šių įmonių rezultatų priežiūrą savival
dybėms, sunku tikėtis spartaus visuotinio aukštesnių skaidrumo stan
dartų diegimo. Dėl šios priežasties skirtinguose teisės aktuose galima 
rasti nuostatų, kurios apibrėžia SVĮ skaidrumo principų įgyvendinimą: 
nuo įpareigojimo viešinti nurodytą informaciją iki ataskaitos apie SVĮ 
veiklos rezultatus rengimo.

Ilgą laiką Lietuvoje VVĮ atžvilgiu taikomi skaidrumo reikalavimai buvo 
gerokai didesni, lyginant su keliamais SVĮ. Net ir dabar Lietuvos savi
valdybėms tik rekomenduojama siekti laikytis Skaidrumo gairių nuos
tatų, kai tuo tarpu VVĮ jų laikymasis yra privalomas. Viešumo principo 
būtinumą savivaldybėms nustato Lietuvos Respublikos vietos savival
dos įstatymas. Šiuo principu savivaldybės įpareigojamos savo interneto 
svetainėse teikti ir nuolat atnaujinti informaciją apie SVĮ, jų vadovus, 
valdybų narius, įmonių įstatus, veiklos rezultatų ataskaitas ir finan
sines ataskaitas. Didėjantis visuomenės ir įvairių valstybės institucijų 
susidomėjimas, atliekamų tikslinių tyrimų rezultatai leido suprasti, 
kad SVĮ kontekste privalomai viešinamos informacijos apimtį tikslinga 
praplėsti. Pirmą kartą 2019 metais Valdymo koordinavimo centro direk
toriaus įsakymu buvo patvirtinta, o 2020 metais atnaujinta2, viešinamos 
informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus for
ma. Šioje formoje nurodytus rezultatus visos savivaldybės turi skelbti 
viešai. Pati forma yra skelbiama Valdymo koordinavimo centro interne
to svetainėje. Privalomas šios formos skelbimas yra įtvirtintas SVĮ Nuo-
savybės gairių nuostatose, o jų nesilaikymas traktuojamas kaip teisės 
akto pažeidimas. Minėtos formos patvirtinimas didele dalimi išsprendė 
viešinamos SVĮ informacijos trūkumą, tačiau žvelgiant retrospektyviai ir 
vertinant, kad ne visos savivaldybės skelbė gerokai mažesnės apimties 
informaciją (nurodomą Vietos savivaldos įstatyme), turi būti skiriamas 
papildomas dėmesys ir nuolatinė stebėsena iš institucijų ir visuomenės 
SVĮ skaidrumui užtikrinti. Laipsniškai taikant naujus instrumentus ir 
išlaikant tinkamą balansą tarp administracinės naštos ir kuriamos 
vertės, privalomos viešinti SVĮ informacijos procesas duos teigiamus re
zultatus. Tinkamam šių instrumentų pritaikymui itin reikalinga ir pačių 
savivaldybių iniciatyva. 
Vadovaujantis SVĮ Nuosavybės gairėmis, savivaldybės valdomų įmonių 
veiklą apibendrinančiose ataskaitose Valdymo koordinavimo cen
tras turi pateikti SVĮ skaičių, teisinės formos pokyčius, SVĮ vertę, fi
nansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų apžvalgą, SVĮ sąrašą pagal 
ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos duomenis bei informaciją 

apie duomenims apibendrinti naudotus metodus. Apibendrinančiose 
ataskaitose papildomai gali būti pateikiama ir kita, su savivaldybės val
domų įmonių veikla ir rezultatais susijusi, informacija. Atlikdamas savo 
funkcijas ir vertindamas SVĮ sektoriaus veiklą bei rezultatus, Valdymo 
koordinavimo centras remiasi audituotais ir SVĮ pateiktais finansinių 
ataskaitų duomenimis, įmonių paruoštais meti niais pranešimais, audito 
ataskaitomis bei kitais papildomai prašomais duo menimis ir dokumen
tais. Apibendrinančios ataskaitos, nurodytos išvados bei pasiūlymai 
pateikiami Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, savivaldybei atstovau
jančioms institucijoms bei pristatomos Vyriausybei. Ataskaitos skelbia
mos ir Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje. VKC nuo 
2019 metų rengiama SVĮ veiklos rezultatų ataskaita šiuo metu yra vie
nintelė tokios apimties ir tematikos metinė ataskaita Lietuvoje. Savo 
skelbiamais rezultatais ji prisideda prie didesnio savivaldos įmonių 
veiklos skaidrumo. Atsižvelgiant į šiuos rezultatus, perspektyvoje, 
galėtų būti taikoma detalesnė stebėsena, vis daugiau dėmesio skiriant 
nefinansiniams įmonių veiklos rezultatams – vertinant, kaip įmonės lai
kosi rekomendacinių skaidrumo nuostatų ir pan.

SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VALDYMO POLITIKA

  2   Viešosios įstaigos „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ 2020 balandžio 6 d. direktoriaus įsakymas Nr. IV12 „Savivaldybių valdomų įmonių duomenų 
užklausos formos patvirtinimas“
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Atrankos gairėse nustatyti kolegialių priežiūros ir valdymo organų 
sudėties formavimo principai, bendrieji, specialieji ir nepriklausomumo 
reikalavimai, atrankos ir nominavimo procedūros, atrankos komisijos 
sudėtis. Nuo 2019 m. rugsėjo 6 d. įsigaliojo nauja Atrankos gairių redak
cija, kuri nustato, kad apraše numatyti nepriklausomumo reikalavimai 
kandidatams būtų taikomi ir atliekant atrankas į savivaldybės įmonių 
valdybas (iki nurodytos datos, šie kriterijai buvo nustatyti tik kandida
tams į savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės 
kolegialaus organo narius). Atrankos gairės taikomos tik tiesiogiai sa
vivaldybei atstovaujančios institucijos renkamam kolegialiam organui, 
nepriklausomai nuo SVĮ teisinės formos ar dydžio.

Esminė Atrankos gairių nuostata, siekiant didesnio kolegialių or
ganų nepriklausomumo – ne mažiau kaip 1/2 savivaldybės valdomos 
įmonės, o savivaldybės valdomos bendrovės dukterinės bendrovės ko
legialiame organe – ne mažiau kaip 1/3 įstatuose nurodyto kolegialaus 
organo narių skaičiaus turi atitikti išdėstytus nepriklausomumo kriteri
jus. Nuo 2018 liepos 1 d., Atrankos gairių 2017 m. kovo 15 d. pakeitimu, 
savivaldybei atstovaujančios institucijos yra įpareigotos laikytis ne
priklausomumo kriterijų ir Gairėse numatytų principų, vykdydamos SVĮ 
kolegialių organų narių atrankas. Kiti pagrindiniai atrankos į kolegialių 
organų narius principai: kolegialaus organo nariais negali būti renkami 
asmenys, kurie yra valstybės politikai ar politinio pasitikėjimo valstybės 
tarnautojai bei asmenys, atsakingi už ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, 
politikos formavimą. Šiuo principu atskiriamos ūkio šakos politikos for
mavimo funkcijos nuo nuosavybės įgyvendinimo funkcijų. Pagal nau
jausią SVĮ Nuosavybės gairių redakciją savivaldybės valdomos įmonės, 
kurios pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą priskiriamos viešojo 
intereso įmonėms, privalėjo sudaryti kolegialius valdymo organus iki 
2019 m. gegužės 1 d.

Atrankos gairių pagrindu kandidatams nustatomi bendrieji ir spe
cialieji reikalavimai. Bendruosius reikalavimus turi atitikti kiekvienas 
kandidatas į SVĮ ar jos dukterinės bendrovės kolegialaus organo nar
ius. Bendrieji kriterijai nurodo, kad kandidatas turi turėti aukštąjį išsi
lavinimą, būti nepriekaištingos reputacijos bei būti nesusijęs su kitais 
fiziniais ir juri diniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus 
organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas. Spe
cialiuosius reikalavimus kandidatams nustato atranką inicijuojantis 
subjektas (įprastai – savivaldybei atstovaujanti institucija) (toliau  AIS), 
atsi žvelgdama į konkrečios įmonės poreikius bei trūkstamas ar pagei
daujamas kolegialaus priežiūros ar valdymo organo narių kompe
tencijas. Atrankos gairėse taip pat nustatytos privalomos sritys, kuriose 
įmonės kolegialus organas turi būti kompetentingas. Kiekvieno savi
valdybei atstovaujančios institucijos renkamo SVĮ kolegialaus organo 
sudėtyje turi būti narių, turinčių kompetencijų finansų, strateginio pla
navimo ir valdymo bei ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, srityse.

Nauja Atrankos gairių redakcija, įsigaliojusi 2019 m. rugsėjo 6 d., įtvirti
na atrankos agentūros dalyvavimo atrankos procese būtinumą. Jos pa
slaugas atranką inicijuojantis subjektas ar jo įgaliota perkančioji orga
nizacija įsigyja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 
tvarka. Atranką inicijuojantis subjektas, nusprendęs atrinkti nepriklau
somą narį į SVĮ kolegialaus organo nario vietą, turi informuoti įmonę, 
Valdymo koordinavimo centrą ir atrankos agentūrą. Vykdant atranką į 

Kolegialių organų veiklos reglamentavimas
nepriklausomus narius, procedūros pradedamos suformuojant reika
lavimus kandidatams ir paviešinant atrankos skelbimą. Kiti kolegialaus 
organo nariai gali būti atrenkami nesilaikant Atrankos gairėse nurodytų 
procedūrų, tačiau turi būti laikomasi nustatytų reikalavimų kandida
tams ir bendrai visam formuojamam kolegialiam organui. Atrankos 
agentūra vertina bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo 
reikalavimus atitinkančių kandidatų patirtį, profesines žinias, pasieki
mus ir pateikia sąrašą atrankos komisijai. Pastaroji įvertina informaciją 
ir sudaro galutinį atrankos pokalbio kviestinų kandidatų sąrašą. Pasi
baigus pokalbiams, atrankos komisijos nariai priima sprendimus dėl 
kiekvieno pokalbyje dalyvavusio kandidato tinkamumo eiti kolegialaus 
organo nario pareigas ir iš tinkamų kandidatų sudaro laimėtojų eiles į 
kiekvieną kolegialaus organo nario vietą, į kurią buvo atliekama atran
ka. Kai vienos atrankos metu renkamas daugiau nei vienas kolegialaus 
organo narys, atrankos komisija privalo siekti, kad pirmaisiais laimė
tojų eilėse įrašyti kandidatai pasižymėtų tokiomis savybėmis, kurios 
užtikrintų efektyvų kolegialaus organo narių komandinį darbą ir leistų 
geriausiai prisidėti prie įmonės strateginių tikslų įgyvendinimo. Atranką 
inicijuojantis subjektas priima sprendimą skirti kandidatą kolegialaus 
organo nariu arba siūlo už jį balsuoti įmonės visuotiniame akcininkų 
susirinkime.
 



247 savivaldybės valdomas įmones (SVĮ) 2019 metais valdė 59 Lietu
vos savivaldybės, vienintelė Panevėžio rajono savivaldybė neturėjo nei 
vienos įmonės kontrolinio akcijų paketo. Iš 247 SVĮ mažiau nei 10 proc., 
t. y. 22 subjektai, pagal teisinę formą buvo savivaldybės įmonės, o li
kusios – akcinės arba uždarosios akcinės bendrovės. Rengiant apiben
drintą savivaldybės valdomų įmonių 2019 metų portfelio apžvalgą, 
įtraukti 244 įmonių rezultatai. Dėl palyginamų duomenų už ankstesnius 
laikotarpius trūkumo į portfelį nebuvo įtraukta Palangos miesto savi
valdybės valdoma įmonė SĮ „Šventosios jūrų uosto direkcija“ (įsteig
ta 2018 m. rugsėjo 27 d.). Taip pat į analizę nebuvo įtraukti duomenų 
nepateikę Šiaulių miesto savivaldybės valdomas UAB Pabalių turgus 
ir Širvintų rajono savivaldybės valdomas UAB „Širvintų autobusų 
parkas“ (įmonės valdymas koncesijos sutarties pagrindu perduotas 
UAB Autovelda nuo 2006 m. gruodžio 15 d.).

Visos SVĮ yra suskirstytos į penkis sektorius: šilumos tinklų, vandent
varkos, viešojo transporto, regioninių atliekų tvarkymo centrų (RATC) 
ir kitų įmonių. Kitų įmonių sektoriui priklauso įmonės, nepriskirtos nei 
vienam iš keturių pirmųjų sektorių. Šilumos tinklų sektorių ataskaiti
niu laikotarpiu sudarė 42 SVĮ, valdžiusios 23,2 proc. portfelio turto 

(743,2 mln. eurų), kuriuo disponuojant 2019 metais buvo uždirbta 
didžiausia dalis visų SVĮ portfelio pardavimo pajamų  37,4 proc. arba 
350,9 mln. eurų. Vandens komunalinių paslaugų sektoriui priskirtos 
49 įmonės, valdžiusios beveik pusę SVĮ portfelio turto – 48,3 proc. (1,5 
mlrd. eurų). Šio sektoriaus 2019 metais uždirbtos pardavimo pajamos 
sudarė 18,3 proc. visų portfelio pajamų arba 171,6 mln. eurų. Viešojo 
transporto sektoriui priskirtų 40 įmonių valdomas turtas sudarė 7,7 
proc. analizuojamų SVĮ turto (247,0 mln. eurų), o pardavimo pajamos – 
17,8 proc. visų SVĮ pardavimo pajamų arba 167,1 mln. eurų. RATC sekto
riui priklausančios 8 įmonės valdė mažiausią dalį portfelio turto, t. y. 5,8 
proc. (186,4 mln. eurų). Šio sektoriaus 2019 metų pardavimo pajamos 
taip pat sudarė mažiausią dalį visų portfelio pajamų ir siekė 5,28 proc. 
arba 48,4 mln. eurų. Kitų įmonių sektoriui priskirta daugiausiai SVĮ, t. y. 
105 įmonės, kurių disponuojamo turto vertė sudarė 14,9 proc. visų SVĮ 
turto vertės (477,1 mln. eurų), o pardavimo pajamos – 21,4 proc. portfe
lio pajamų arba 200,4 mln. eurų.

Atkreipiamas dėmesys, kad UAB „Druskininkų sveikatingumo ir poilsio 
centras AQUA“ informacija parengta pagal įmonės pateiktas neaudituo
tas finansines ataskaitas.

   2019 metais Lietuvos savivaldybės valdė 247 įmonių.



Savivaldybės valdomų įmonių darbuotojų dinamika

   Savivaldybės valdomose įmonėse dirbančių asmenų skaičius per ketverius metus išliko panašus.

Grafike „SVĮ skaičius, turtas ir pajamos pagal sektorius“ palyginamas atskirus SVĮ sektorius sudarančių įmonių skaičius, jų disponuojamo turto bei 
uždirbamų pajamų apimtys. Skritulių dydis atitinka pardavimo pajamų dydį (mln. eurų), įrašytą skrituliuose.

2019 metų pabaigoje SVĮ dirbo 21 738 darbuotojai – 147 darbuotojais 
mažiau nei prieš metus. Lyginant su 2016 metų pabaigoje SVĮ dirbusių 
asmenų skaičiumi, visose SVĮ dirbančiųjų sumažėjo vos 6 asmenimis.

Šilumos tinklų sektoriaus įmonėse 2019 metų pabaigoje dirbo 3 542 
darbuotojai. Lyginant su 2018 metais, darbuotojų skaičius sumažėjo 
3,3 proc. arba 121 asmeniu. Lyginant darbuotojų skaičiaus dinamiką 
ketverių metų laikotarpiu, galima pastebėti, jog šiame sektoriuje dar
buotojų nuo 2016 metų pabaigos padaugėjo 8,7 proc. arba 284 asmen
imis. Daugiausiai darbuotojų sumažėjo AB „Kauno energija“, t. y. 11,8 
proc. arba 52 darbuotojais. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ darbuotojų 

skaičius augo 75 asmenimis arba beveik 7 kartus dėl 2019 m. birželio 
1 d. perimto Alytaus miesto šilumos ūkio iš UAB „Litesko“.

Vandens komunalines paslaugas teikiančiose įmonėse 2019 metų 
pabaigoje dirbo 4 822 asmuo – 44 asmenimis mažiau nei 2018 metų 
pabaigoje ir net 250 darbuotojų arba 4,9 proc. mažiau nei 2016 me
tais. Darbuotojų skaičiaus mažėjimas užfiksuotas 28 iš 49 šių sektoriaus 
įmonių, iš kurių labiausiai – 12,0 proc. arba 14 asmenų – darbuotojų 
skaičius sumažėjo UAB „Mažeikių vandenys“. Tačiau dalyje vanden
tvarkos SVĮ stebimas darbuotojų skaičiaus augimas: UAB „Vilniaus 
vandenys“ darbuotojų skaičius kilo 4,1 proc. arba 27 asmenimis.
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Savivaldybės valdomų įmonių portfelio vertė

Viešojo transporto sektoriuje 2019 metų pabaigoje dirbo 6 118 as
menų – 28,1 proc. visų SVĮ darbuotojų. Lyginant su 2018 metais, šio sek
toriaus darbuotojų skaičius paaugo 104 asmenimis arba 1,7 proc. Šiam 
pokyčiui didžiausios įtakos turėjo UAB „Kauno autobusai“ darbuo
tojų skaičiaus didėjimas 86 asmenimis arba 7,5 proc. bei daugiau siai 
asmenų tarp visų SVĮ įdarbinusios UAB „Vilniaus viešasis transpor
tas“ darbuotojų skaičiaus augimas 1,2 proc. arba 25 asmenimis. 16,3 
proc. arba 5 darbuotojų mažiau, lyginant su 2018 metais, ataskaitiniu 
pe riodu dirbo UAB „Šalčininkų autobusų parkas“. Lyginant su 2016 
metais, darbuotojų skaičius šiame sektoriuje pakito itin nežymiai: su
mažėjo vos 0,7 proc. arba 44 asmenimis.

Iš visų SVĮ sektorių, ženkliausias darbuotojų skaičiaus augimas ketver
ių metų laikotarpiu stebimas RATC sektoriaus įmonėse, kuriose 2019 

metų pabaigoje iš viso dirbo 492 asmenys – 4,7 proc. daugiau nei prieš 
metus ir 23,3 proc. daugiau nei prieš ketverius metus. Nuo 2016 metų 
pabaigos iki 2019 metų pabaigos šiame sektoriuje dirbo 93 asmenimis 
daugiau. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras 2019 metais 
dirbo 8,9 proc. arba 8 asmenimis daugiau nei prieš metus.

Kitų įmonių sektoriaus darbuotojų skaičius per metus sumažėjo 1,6 proc. 
iki 6 764 darbuotojų ataskaitiniu periodu. 94 asmenimis arba 89,5 proc. 
darbuotojų sumažėjo reorganizuojamame UAB „Neringos komuna
lininkas“ dėl dalies darbuotojų perėjimo į BĮ „Paslaugos Neringai“. UAB 
„Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ įdarbino 56 naujus 
asmenis. Darbuotojų skaičius bendrovėje paaugo 15,0 proc. daugiausiai 
dėl priimtų naujų darbuotojų Snow arenoje. Nuo 2016 metų šiame sekto
riuje darbuotojų skaičius kito nežymiai: mažėjo 1,3 proc. arba 90 asmenų.

SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PORTFELIO REZULTATŲ APŽVALGA
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15 079                    5 422                 -64,0%Dividendai ir pelno įmokos savivaldybėms
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Iš 40 SVĮ portfelį sudarančių viešojo transporto įmonių didžiausiu pa
jamų augimu 2019 metais pasižymėjo Vilniaus miesto savivaldybei 
priklausanti SĮ „Susisiekimo paslaugos“, kurios pajamos augo 2,8 
proc. iki 40,1 mln. eurų ir UAB „Kauno autobusai“, kurios pajamos 
augo 3,3 proc. iki 30,1 mln. eurų. 1,1 mln. eurų didesnėms 2019 metų 
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pajamoms daugiausiai įtakos turėjo padidė
jusios viešojo transporto bilietų pajamos dėl elektroninių vienkartinių 
ir terminuotų ilgalaikių bilietų pardavimų augimo. UAB „Kauno au
tobusai“ pardavimo pajamų augimą 1,0 mln. eurų daugiausiai lėmė 
didėjusios veiklos apimtys bei didesnis kompensacijų ir subsidijų kiekis, 
gautas iš Kauno miesto savivaldybės. 

RATC sektoriuje, kuriam priklauso 8 į SVĮ portfelį įtrauktos įmonės, dau
giausiai, t. y. 22,0 proc. iki 5,7 mln. eurų, augo UAB Panevėžio regiono 
atliekų tvarkymo centras pardavimo pajamos. Jų didėjimą daugiau
siai lėmė 20 tūkst. tonų augęs surinktų ir sutvarkytų atliekų kiekis (iš viso 
ataskaitiniu laikotarpiu buvo tvarkoma 130,1 tūkst. tonų atliekų), kuriam 
įtakos turėjo naujo atliekų tvarkytojo UAB Ekobazė įsikūrimas Panevėžio 
regione. UAB „VAATC“ pardavimų pajamos augo 3,5 proc. iki 16,6 mln. 
eurų ir buvo didžiausios RATC sektoriuje. Jų augimui 0,6 mln. eurų įtakos 
turėjo sąvartyno teikiamų paslaugų pajamos, augusios 16,4 proc. 

Lyginant didžiųjų miestų SVĮ portfelių pardavimo pajamas, ženkliausiu 
mažėjimu išsiskyrė Vilniaus miesto SVĮ portfelio pardavimo pajamos, 
kurios krito 3,9 proc. iki 300,5 mln. eurų. Vilniaus miesto SVĮ portfelio, 

susidedančio iš 11 įmonių, pardavimo pajamos sudarė trečdalį visų 
SVĮ pardavimo pajamų. Reikšmingos įtakos Vilniaus miesto SVĮ port
felio pardavimo pajamų kritimui turėjo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 
pajamų mažėjimas 7,7 proc. iki 130,0 mln. eurų. Tai daugiausiai lėmė 
mažesnis šilumos poreikis dėl aukštesnės šildymo sezono lauko tem
peratūros bei žemesnė šilumos tiekimo kaina. UAB „Vilniaus vande
nys“ pardavimo pajamos, sąlygotos nustatytų mažesnių paslaugų kai
nų, mažėjo 10,5 proc. iki 33,1 mln. eurų.

Kauno miesto SVĮ portfelio, kurį sudaro 11 įmonių, pardavimo pajamos 
krito 3,6 proc. – nuo 151,6 mln. eurų iki 146,1 mln. eurų. Labiausiai 
portfelio pajamas mažino AB „Kauno energija“ pardavimo pajamų 
kritimas 10,9 proc. iki 54,6 mln. eurų dėl sumažėjusių šilumos kainų bei 
mažesnio parduoto šilumos kiekio. Taip pat reikšmingos įtakos turėjo 
UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ pajamų mažėjimas 15,2 proc. iki 
6,2 mln. eurų. Tai daugiausiai lėmė pasikeitusi savivaldybės užsakymų 
apimtis, nes bendrovė gauna ne mažiau 80 proc. pardavimo pajamų 
pagal vidaus sandorių sutartis.

Šiaulių miesto SVĮ portfelio pardavimo pajamų mažėjimas 2019 metais 
siekė 5,4 proc. arba 2,5 mln. eurų. 2019 metais 6ios šį portfelį sudaran
čios įmonės bendrai uždirbo 43,3 mln. eurų. Didžiąją dalimi pajamų 
kritimą lėmė AB „Šiaulių energija“ pardavimo pajamų mažėjimas 2,0 
mln. eurų iki 22,6 mln. eurų dėl mažesnių šilumos kainų bei mažesnio 
šilumos poreikio.



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS

2019 metais grynojo pelno uždirbo 157ios savivaldybės valdomos įmonės, 78ios įmonės patyrė nuostolį. Analizuojant ketverių metų laikotarpį 
2016  2019 metais, galima pastebėti, jog ataskaitiniu periodu mažiausiai įmonių dirbo pelningai. Lyginant su 2018 bei 2017 metais, kuriais 166 SVĮ 
generavo pelną, galima matyti, jog ataskaitiniais metais nuostolingų įmonių padaugėjo 9iomis.

SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PORTFELIO REZULTATŲ APŽVALGA
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Nuosavo kapitalo grąža



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS

Vertinant Lietuvos savivaldybių lygmeniu, efektyviausiai nuosavą kapi
talą pelno generavimui naudojo Kaišiadorių rajono SVĮ (nuosavo kapi
talo grąža siekė 6,5 proc.), Plungės rajono SVĮ (4,8 proc.) ir Druskininkų 
SVĮ (4,1 proc.). Žemiausia nuosavo kapitalo grąža 2019 metais fiksuota 
Pagėgių SVĮ (37,4 proc.), Švenčionių rajono SVĮ (18,1 proc.) bei Ignali
nos rajono SVĮ (9,9 proc.).

Iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestų SVĮ portfelių, 
mažiausia nuosavo kapitalo grąža 2019 metais pasižymėjo Šiaulių mies
to SVĮ portfelis, kurio nuosavo kapitalo grąža sumažėjo 0,1 procentinio 
punkto ir siekė 1,5 proc. Pokyčiui įtakos turėjo SĮ Šiaulių oro uostas 
generavęs 0,1 mln. eurų nuostolį ataskaitiniu laikotarpiu daugiausiai 
dėl užsakomųjų krovininių skrydžių panaikinimo, kurio nuosavo kapi
talo grąža, mažėjusi 11,2 procentinių punktų, siekė 12,7 proc. Taip pat 
reikšmingai, 9,3 procentiniais punktais, mažėjo ir 0,9 proc. siekė UAB 
„Šiaulių gatvių apšvietimas“ nuosavo kapitalo grąža.

Ženkliausias nuosavo kapitalo grąžos kritimas stebimas Panevėžio 
mies to SVĮ  čia ji smuko 3,7 procentiniais punktais ir 2019 metais 
siekė 3,2 proc. Tačiau nagrinėjant 20162019 metų laikotarpį, galima 
pastebėti jog šiame portfelyje rodiklis buvo panašiame lygyje kasmet, 
išskyrus 2018 metus, kai ženkliai išaugo AB „Panevėžio energija“ 
grynasis pelnas, sudaręs beveik 80 proc. viso Panevėžio SVĮ portfelio 

grynojo pelno. 2019 metais bendrovės nuosavo kapitalo grąža krito 
8,5 procentinis punktais iki 1,3 proc. dėl beveik 7 kartus mažėjusio 
grynojo pelno.

0,3 procentiniais punktais žemesne nei Panevėžio miesto SVĮ portfelio 
nuosavo kapitalo grąža (kuri 2019 metais buvo didžiausia iš didžiųjų mi
estų SVĮ portfelių) pasižymėjo Vilniaus miesto SVĮ portfelis. Jo nuosavo 
kapitalo grąža sumažėjo nuo 4,1 proc. iki 2,9 proc. Panašus 2019 me
tais buvo ir Kauno miesto SVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąžos rodik
lis, siekęs 2,7 proc. bei mažėjęs 1,8 procentiniais punktais. Šių miestų 
grąžos rodiklių mažėjimui reikšmingos įtakos turėjo vienų didžiausių 
šių miestų savivaldybių valdomų įmonių UAB „Vilniaus vandenys“ ir 
AB „Kauno energija“ neigiami grynojo pelno pokyčiai.

Klaipėdos miesto SVĮ portfelio nuosavo kapitalo grąža per 2019 me
tus krito trečdaliu (nuo 3,0 proc. iki 1,9 proc.). Tai daugiausiai lėmė AB 
„Klaipėdos energija“, kurios nuosavo kapitalo grąža mažėjo 3,4 procen
tiniais punktais iki 3,0 proc. grynajam pelnui mažėjus perpus. Kitų mi
estų nuosavo kapitalo grąža buvo neigiama ir mažėjusi 0,8 procentini
ais punktais siekė 0,1 proc. Didžiausias rodiklio kritimas sudaręs 140,2 
procentinius punktus stebimas bendrovėje UAB „Švenčionių švara“. 
Bendrovės neigiamas grynasis rezultatas augo 80 kartų iki 0,2 mln. eurų 
daugiausia dėl nuostolingos buitinių atliekų surinkimo veiklos.

SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PORTFELIO REZULTATŲ APŽVALGA
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Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS
SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PORTFELIO REZULTATŲ APŽVALGA

Už 2019 metų rezultatus SVĮ grąža savivaldybėms sudarė 5,4 mln. eurų – 
2,8 kartų mažiau nei už 2018 metus. Iš šios sumos 4,3 mln. eurų sudarė 
akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių paskirti dividendai, 1,1 mln. eurų – 
savivaldybės įmonių paskirtos pelno įmokos.

Savivaldybės įmonių pelno įmokų mokėjimo tvarką reglamentuoja Lie
tuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas. Pagal šį 
įstatymą, iš savivaldybės įmonės paskirstytinojo pelno į savivaldybės 
biudžetą įmokama pelno įmoka turi sudaryti ne mažiau kaip 60 – 85 
procentus įmonės paskirstytinojo pelno. Konkretus pelno įmokos pro
centas įmonei nustatomas, atsižvelgiant į pasiektą ataskaitinių finansinių 
metų nuosavo kapitalo grąžos rodiklį – mažesnę nuosavo kapitalo grąža 
pasiekusios įmonės pelno įmokoms turi paskirti didesnę paskirstytinojo 
pelno procentinę dalį. 

Savivaldybių valdomų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių dividendų 
mokėjimo politiką reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių ben
drovių įstatymas. Vadovaujantis šiuo įstatymu, bendrovė dividendus 

gali išmokėti, jei jos paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra teigia
ma, bendrovė neturi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki 
sprendimo priėmimo bei yra suformuotas bendrovės privalomasis 
rezervas, sudarantis ne mažiau kaip 1/10 įstatinio kapitalo, ir yra ten
kinamos kitos šiame įstatyme numatytos sąlygos. Tačiau paskirti ir 
išmokėti dividendų savivaldybių valdomos bendrovės nėra įpareigo
tos – dėl dividendų paskyrimo sprendžia akcininkai.

2019 metais dividendus ar pelno įmokas į savivaldybių biudžetus 
paskyrė 34 įmonės, kai prieš metus tokių įmonių buvo 44. Iš 224 į port
felį įtrauktų bendrovių, dividendus paskyrė 23 akcinės ir uždarosios ak
cinės bendrovės, o pelno įmokas paskyrė 9 savivaldybės įmonių iš 21 
į portfelį įtrauktų šio teisinio statuso įmonių. 2019 metais daugiau nei 
pusė dividendus ar pelno įmokas mokėjusių įmonių buvo valdomos 
5 didžiųjų Lietuvos miestų savivaldybių. Dividendus ar pelno įmokas 
2019 metais paskyrė 6 iš 11 Kauno miesto SVĮ, 6 iš 10 Panevėžio miesto 
SVĮ, 4 iš 9 Klaipėdos miesto SVĮ bei po 2 iš 11 Vilniaus miesto SVĮ ir 6 
Šiaulių miesto SVĮ.

SVĮ grąža savivaldybėms
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Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS
APIBENDRINTI SVĮ REZULTATAI PAGAL SAVIVALDYBES

Apibendrinti SVĮ rezultatai pagal savivaldybes

***
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Lietuvoje viešojo transporto sektoriaus veiklą reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos 
transporto lengvatų įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių transporto 
kodeksas, Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės1  ir kiti Lietuvos 
Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktai. Viešasis tran sportas – kaip 
nustato Transporto veiklos pagrindų įstatymas – tai keleivių, bagažo 
ir (arba) krovinių vežimo nustatytais maršrutais nustatytu laiku paslau
ga, teikiama visiems, kurie kreipiasi. Transporto viešąjį administravimą 
vykdo Vyriausybė, Susisiekimo ministerija bei savi valdybių institucijos. 
Savivaldybių funkcija yra formuoti viešojo vieti nio transporto veiklos 
strategiją ir organizuoti jos įgyvendinimą. Būtent savivaldybės užtikrina 
socialiai būtinų transporto paslaugų teikimą visuomenei. Istoriškai susi
klostė, kad didžiąją dalį viešojo transporto paslaugų teikia savivaldybių 
valdomi vežėjai, tačiau, siekdamos gerinti viešojo transporto kokybę ir 
efektyvumą, dalis savivaldybių yra išnuomojusios ar privatizavusios in
frastruktūrą privatiems operatoriams. Tad viešojo transporto sektoriuje 
veikia ir privačios bendrovės, anksčiau priklausiusios savivaldybėms. 

Keleivių ir krovinių vežėjų veikla yra licencijuojama: leidimai užsiimti 
keleivių ar krovinių vežimu išduodami pagal Vyriausybės patvirtintas 
licencijavimo taisykles1. Licencijas ir jų kopijas nuo 2017 metų gruodžio 
išduoda Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) ir savivaldy
bių vykdomosios institucijos.

Vežėjai už keleivių vežimo paslaugų teikimą renka rinkliavas iš keleivių, 
daliai jų yra taikomos lengvatos. Teisę į lengvatas nustato Kelių transpor
to kodeksas, o pačias lengvatas, jų kategorijas, rūšis bei asmenis, kuriems 

jos taikomos, nustato Transporto lengvatų įstatymas. Pagal jį tam tikros 
keleivių grupės turi teisę viešuoju transportu naudotis nemokamai, su 
nuolaida arba gauti transporto išlaidų kompensaciją. Nuolaida, priklauso
mai nuo aplinkybių, kurios nustatytos Transporto lengvatų įstatyme, gali 
siekti 50 proc. arba 80 proc. Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų 
pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (at
lyginimo) tvarkos aprašas2 nustato, kuriomis (valstybės ar savivaldybės) 
biudžeto lėšomis ir kokia tvarka kompensuojamas lengvatinis naudo
jimasis viešuoju transportu. Valstybė kompensuoja keleivių vežimą toli
mojo reguliaraus susisiekimo autobusais, t. y. keleivių vežimą autobusais 
daugiau kaip per dviejų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) 
teritorijas, o savivaldybės – vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus 
susisiekimo autobusais ir troleibusais. 

Pagal transporto lengvatų įstatymo nuostatas Lietuvos transporto 
saugos administracijai pavesta organizuoti kelių transporto vežėjų 
dėl važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų 
negautų pajamų atlyginimą. 2019 metų pabaigoje Lietuvos transpor
to saugos administracija administravo 364 tolimojo ir 150 tarptautinio 
reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų. Per metus išmokėjo 9,54 
mln. eurų subsidijų atlygindama vežėjų nuo 2018 metų gruodžio iki 
2019 metų lapkričio negautas pajamas dėl keleiviams suteiktų važia
vimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų. 2019 me
tais lėšų subsidijoms panaudojimas padidėjo 0,5 mln. eurų arba 6,0 
proc. dėl Lengvatų įstatymo pakeitimo, kuris numato vaikams iki 10 
metų taikyti 50 proc. nuolaidą. Anksčiau tokia teisė buvo suteikiama tik 
nuo 7 iki 10 metų vaikams. 



2019 metais Lietuvoje į viešojo transporto sektorių buvo įtraukta 40 
SVĮ. Šios įmonės teikia keleivių pervežimo paslaugas reguliariais mies
to, priemiesčio ir tarpmiestiniais maršrutais. Pagal teisinį statusą, 38 
šio sek toriaus įmonės, kaip ir prieš metus, buvo savivaldybės valdo
mos bendrovės, o likusios 2  savivaldybės įmonės, kurių viena – SĮ 
„Susisiekimo paslaugos“ – nors ir tiesiogiai nevykdo keleivių vežimo 
veiklos (užsiima Vilniaus keleivių vežimo organizavimu ir koordinuoja 
viešojo transporto bilietų platinimo sistemą bei vykdo kitas numatytas 
funkcijas) taip pat įtraukta į šio sektoriaus analizę. Į 2016  2019 metų 

SVĮ portfelį ir viešojo transporto sektoriaus portfelį nebuvo įtrauktas 
UAB „Širvintų autobusų parkas“, kuris jau nuo 2006 metų savo akcijas 
ir turtą koncesijos sutarties pagrindu yra perdavęs UAB „Autovelda“.

Lentelėje pateikti dešimties pagal turtą didžiausių keleivių vežėjų Lie
tuvos vidaus maršrutais (neįtraukiant šiam sektoriui priskirtos SĮ „Su
sisiekimo paslaugos“, tiesiogiai nevykdančios šios veiklos) 2019 metų 
rezultatai, kurie sudaro reikšmingą dalį viso nagrinėjamo sektoriaus 
rezultatų.

Visos lentelėje išvardintos įmonės turi po vieną akcininką – atitinka
mo miesto arba rajono savivaldybę. Šie dešimt didžiausių šalies vežėjų 
vidiniais maršrutais įmonių apskaitė daugiau nei 80 proc. viso sekto
riaus valdomo turto, kurio bendra vertė 2019 metų pabaigoje siekė 
247,0 mln. eurų. Vertinant pagal turtą, pardavimo pajamas ir darbuo
tojų skaičių, iš visų didžiųjų šio sektoriaus įmonių labiausiai išsiskyrė 
UAB  „Vilniaus viešasis transportas“, kurio apskaitinė turto vertė 
siekė 97,8 mln. eurų arba 39,6 proc. viso SVĮ viešojo transporto sekto
riaus turto, o pardavimo pajamos sudarė 24,1 proc. nagrinėjamo sek
toriaus pardavimo pajamų – 40,3 mln. iš 167,1 mln. eurų. Šioje Vilniaus 
miesto savivaldybės valdomoje bendrovėje dirbo daugiau nei trečdalis 
(2 057 iš 6 118) viso SVĮ viešojo transporto sektoriaus darbuotojų ir tai 

beveik dvigubai viršijo antros pagal dydį šio sektoriaus bendrovės – 
UAB „Kauno autobusai“ – darbuotojų skaičių, siekusį 1 233 asmenis. 
Iš dešimties didžiausių pagal turtą SVĮ sektoriaus įmonių viena dirbo 
nuostolingai. Tai buvo UAB „Vilniaus viešasis transportas“, kurio gry
nasis nuostolis sudarė 838,3 tūkst. eurų. Šiaulių miesto savivaldybės 
valdomos įmonės UAB „Busturas“ grynasis pelnas, siekęs 390,3 tūkst. 
eurų, buvo didžiausias iš analizuojamų įmonių. Tokį rezultatą lėmė 
2019 metais bendrovės gautos ženkliai didesnės dotacijos ekologiškų 
autobusų įsigijimui ir nuostoliams kompensuoti. Žemus ar neigiamus 
lentelėje išvardintų 10ies SVĮ kapitalo grąžos rodiklius lėmė tai, kad 
įmonės turėjo sąlyginai didelį nuosavą kapitalą, tačiau uždirbo mažai 
pelno ar patyrė nuostolį.

y
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SVĮ viešojo transporto sektoriui priskirtos įmonės per 2019 metus 
uždirbo 167,1 mln. eurų pajamų. Nuo 2016 iki 2019 metų sektoriaus 
įmonių uždirbtos pajamos kasmet augo, tačiau ne itin sparčiai ir išliko 
panašiame lygyje, t. y. lyginant su 2018 metais, pajamos padidėjo 2,3 
proc. arba 3,7 mln. eurų, o lyginant su 2016 metais, pardavimo pajamų 
augimas siekė 3,4 proc. arba 5,5 mln. eurų.

5 didžiųjų sektoriaus įmonių pardavimų pajamos sudarė reikšmingą 
75,7 proc. dalį viso sektoriaus pajamų struktūroje 2019 metais. Didžiau
sią pajamų prieaugį, vertinant absoliutinį pokytį, sudarė SĮ „Susisie
kimo paslaugos“ rezultatai – augančios viešojo transporto bilietų 
pardavimo įplaukos lėmė bendrą įmonės pajamų padidėjimą 3 proc. 
iki 40,1 mln. eurų ir atnešė papildomai 1 mln. eurų. UAB „Klaipėdos 
autobusų parkas“ pardavimų pajamos sparčiausiai augo procentine 
išraiška – augimas siekė 7,6 proc. iki 9,2 mln. eurų ir atnešė papildo
mai 650 tūkst. eurų įplaukų dėl padidinto miesto tarifinio 1 km atlygio, 
taip pat pagausėjus užsakomiesiems reisams ir tarpmiestiniams per
vežimams. Teigiama pajamų augimo tendencija stebima ir bendrovėse 
UAB „Panevėžio autobusų parkas“ bei UAB „Kauno autobusai“ – 
2019 metais buvo fiksuojamas atitinkamai 5,0 proc. ik 6,8 mln. eurų ir 
3,3 proc. pajamų augimas iki 30,1 mln. eurų.

Sektoriaus pardavimo savikaina visu analizuojamu laikotarpiu didėjo 
tolygiai su pardavimais ir 2019 metais siekė beveik 139 mln. eurų, t. y. 

1,5 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Ženklią kintamųjų kaštų dalį 
visose sektoriaus įmonėse sudarė išlaidos kurui bei darbo užmokesčio 
fondas. Gebėjimas suvaldyti išlaidas teigiamai atsispindėjo augančio
je bendro pelno maržoje: viso sektoriaus rezultatas 2019 metais siekė 
16,9 proc., o tai yra 0,7 procentiniais punktais daugiau nei 2018 metais. 
Vertinant 5 didžiausių sektoriaus įmonių duomenis, didžiausia savi
kainos ekonomija fiksuojama UAB „Klaipėdos autobusu parkas“ ir 
UAB „Busturas“ rezultatuose: bendrasis pelningumas šiose įmonėse 
ataskaitiniais metais atitinkamai augo 2,0 procentiniais punktais iki 
13,1 proc. ir 1,6 procentinio punkto iki 34,8 proc.

Aptariamo 2016  2019 metų laikotarpio pabaigoje viešojo transpor
to sektoriaus portfelio pagrindinės veiklos rezultatas buvo neigiamas 
ir siekė 1,6 mln. eurų, kai prieš metus nuostolis sudarė 1,8 mln. eurų. 
Išliekantis pakankamai aukštas veiklos sąnaudų lygis (2018 metais – 17,3 
proc., 2019 metais – 17,8 proc.) lėmė itin žemą vidutinį 1,0 proc. veiklos 
pelningumą didžiosiose sektoriaus įmonėse ir nuostolingą veiklą dau
gumoje mažesniųjų įmonių. Būtinybė užsitikrinti kuo mažesnę perso
nalo kaitą ir pritraukti į įmones aukštesnio lygio administracijos darbuo
tojus neleido sutaupyti darbo užmokesčio išlaidų sąskaita. Augančios 
investicijos į ilgalaikį turtą didino nusidėvėjimo sąnaudas. Kadangi ben
drasis pelningumas 2019 metais augo sparčiau nei veiklos sąnaudos, 
sektoriaus įmonėms pavyko uždirbti net 19,5 proc. didesnę nei 2018 
metais EBITDA, siekusią 17,6 mln. eurų. 

Vertinant grynąjį SVĮ viešojo transporto sektoriaus portfelio rezultatą, 
galima pastebėti, jog rodikliai yra teigiami, skirtingai nei pagrindinės 
veiklos rezultatas. Tai reiškia, kad iš pagrindinės veiklos patirtas nuost
olis buvo kompensuotas kitos veiklos, daugiausiai nuomos ir reklamos, 
pajamomis. 2019 metais sektorius patyrė 627,4 tūkst. eurų nuostolį iš 
finansinės ir investicinės veiklos, o tai reikšmingai, t. y. net 61,4 proc., 
sumažino grynąjį pelną, lyginant su 2018 metais. Daugiausiai įtakos 
šiam rezultatui turėjo išaugusios UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 
palūkanos už lizingo sandorius bei sumokėti delspinigiai.

Analizuojant SVĮ transporto sektoriui priskirtų įmonių duomenis, 
pastebimas nuolatinis nuosavo kapitalo grąžos mažėjimas. Itin smar
kiai, net 3,3 procentiniais punktais, ROE krito 2018 metais, o ataskaiti
niais metais toliau mažėjo – 2,3 procentiniais punktais iki 1,2 proc. Na
grinėjamo laikotarpio pradžioje sektoriaus kapitalo grąža buvo beveik 
dvigubai aukštesnė už viso SVĮ portfelio, o 2019 metais – žemesnė 
0,5 procentinio punkto. Iš 10ties pagal turtą didžiausių savivaldybių 

valdomų šilumos tiekėjų aukščiausiu kapitalo grąžos rodikliu pasižy
mėjo UAB „Busturas“. Bendrovės ROE augo 2,6 procentiniais punktais 
iki 12,2 proc. Žemiausia nuosavo kapitalo grąža stebima UAB „Vilniaus 
viešasis transportas“. Bendrovės ROE krito 2,7 procentiniais punktais 
iki 2,4 proc. Iš 40 transporto sektoriaus SVĮ, nuosavo kapitalo grąža 
mažėjo 19oje.

Viešojo transporto sektoriaus portfelio apskaitinė turto vertė analizuo
jamo laikotarpio pabaigoje siekė 247,0 mln. eurų Per metus sektoriaus 
įmonių turtas padidėjo 28,7 proc. arba 55,0 mln. eurų. Didžiausią įtaką 
tam turėjo UAB „Kauno autobusai“ įsigyti autobusai ir troleibusai, 
kurie daugiausiai dalimi lėmė ir pačios bendrovės turto vertės augimą 3 
kartus iki 65,3 mln. eurų. Didėjęs sektoriaus turtas ir sumenkęs grynasis 
pelnas darė neigiamą įtaką turto grąžos rodikliui: nuo 1,5 proc. 2018 
metais, kai buvo lygus viso SVĮ portfelio turto grąžai, jis mažėjo iki 0,5 
proc. ataskaitiniais metais ir buvo 0,4 procentinio punkto mažesnis už 
atitinkamą SVĮ portfelio rodiklį.
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Nagrinėjamu 2016 – 2019 metų laikotarpiu SVĮ viešojo transporto sek
toriui priskirtos įmonės mažiausiai uždirbo ataskaitiniais metais ir, nors 
grynasis rezultatas buvo teigiamas, tačiau jis sudarė tik truputį daugiau 
nei trečdalį 2018 metų pelno. Taip pat gana stipriai sumenko ir sekto
riaus nuosavo kapitalo grąžos rodiklis, kuris buvo 0,5 procentinio punk
to mažesnis nei viso SVĮ portfelio grąža ir ataskaitinio laikotarpio pabai
goje siekė 1,2 proc.

2019 metais SVĮ viešojo transporto sektoriaus įmonės paskyrė mažiau
siai dividendų ir pelno įmokų į savivaldybių biudžetus per 2016 – 2019 
metų laikotarpį. Jų paskirta suma siekė 0,8 mln. eurų, t. y. 19,7 proc. 
mažiau nei 2018 metais. Iš 40 į viešojo transporto sektorių priskirtų 
įmonių tik 3 įmonės paskyrė dividendus ar pelno įmokas, iš kurių 
didžiausią dalį, siekusią 99,8 proc., šios sumos sudarė SĮ „Susisiekimo 
paslaugos“ paskirta pelno įmoka, lygi 797,9 tūkst. eurų. 1,9 tūkst. eurų 

dividendų paskyrė UAB „Kelmės autobusų parkas“, o UAB „Plungės au
tobusų parkas“ paskirti dividendai sudarė 0,3 tūkst. eurų.

Per 2019 metus sektoriaus įmonių įsipareigojimai padidėjo 37,3 proc. ir 
laikotarpio pabaigoje sudarė 115,2 mln. eurų. Įsipareigojimų struktūroje 
didesnę dalį skolų (52,9 proc. arba 61,0 mln. eurų) sudarė ilgalaikiai įsi
pareigojimai, kurie per metus padidėjo beveik dvigubai. Didžiausią įtaką 
tokiam pokyčiui turėjo UAB „Kauno autobusai“ sudarytos lizingo sutartys 
naujų autobusų bei troleibusų įsigijimui finansuoti. Tai lėmė pačios ben
drovės įsipareigojimų padidėjimą beveik 9 kartais – nuo 5,7 mln. eurų 2018 
metais iki 49,8 mln. eurų 2019 metais. Sektoriaus įmonių finansinių įsipa
reigojimų suma, siekusi beveik 63 mln. eurų, buvo 20,6 proc. didesnė nei 
2018 metais. Didžiąją dalį (84,2 proc. arba 53 mln. eurų) SVĮ viešojo tran
sporto sektoriaus finansinių įsipareigojimų sudarė ilgalaikiai finansiniai įsi
pareigojimai, kurie siekė beveik pusę, t. y. 45,9 proc. bendrų šio sektoriaus 
įsipareigojimų.

Tarp palyginamųjų viešojo transporto vežėjų efektyviausiai veikė 
UAB  „Klaipėdos autobusų parkas“ – 2019 metais vienas darbuo
tojas įmonei uždirbo daugiau nei 32 tūkst. eurų. Lyginant su Vilniaus 
miesto savivaldybės valdoma viešojo transporto įmone UAB „Vilniaus 
viešasis transportas“, Klaipėdos autobusų parko darbuotojas uždirbo 
12,7 tūkst. eurų daugiau. Nepaisant to, kad UAB „Kauno autobusai“ 

veiklos efektyvumas iš 5 didžiausių viešojo transporto sektoriaus 
įmonių 2019 metais sumenko labiausiai, t. y. 3,9 proc., tačiau bendrai 
SVĮ viešojo transporto sektoriaus veiklos efektyvumą parodantis santy
kis visu analizuojamu laikotarpiu tolygiai didėjo ir laikotarpio pabaigoje 
vienam darbuotojui teko 27,3 tūkst. eurų pardavimo pajamų, kai prieš 
metus jos siekė 27,2 tūkst. eurų.

VIEŠOJO TRANSPORTO SEKTORIAUS VEIKLOS REZULTATAI
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Ataskaitiniu laikotarpiu viešojo transporto vienkartinių (ne elektroninių) 
bilietų įsigijimo kainas 4 didžiausi Lietuvos miestai, išskyrus Panevėžį, 
buvo nustatę vienodas, lygias 1 eurui. Panevėžyje atitinkamo bilieto kai
na siekė 0,52 euro (2018 metais  0,64 euro), t. y. net 48 proc. mažiau nei 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Lyginant trijų Baltijos regiono 
šalių sostinių viešojo transporto bilietų kainas, brangiausiai visuomeni
niu transportu keliauti teko Talino gyventojams ir svečiams, kuriems vien
kartinio bilieto kaina buvo dvigubai didesnė nei Vilniuje ir siekė 2 eurus. 

Kaimyninės Latvijos sostinėje Rygoje vienkartinio bilieto įsigijimas at
sieitų 1,15 euro. Tačiau norint Rygoje važinėti visą mėnesį visuomeniniu 
transportu, ši paslauga būtų brangiausia iš visų Baltijos šalių sostinių, nes 
tokio terminuoto bilieto kaina didžiausia, siekianti 35 eurus. Taline, nors 
vienkartinis bilietas buvo brangiausias, tačiau gyvenant ilgesnį laiko tar
pą galima sutaupyti įsigyjant mėnesinį viešojo transporto važiavimo bili
etą už 30 eurų (kurį galima įsigyti tik elektroninėje erdvėje), t. y. 5 eurais 
pigiau nei Rygoje ir 1 euru brangiau nei Vilniuje.

Šaltinis: Viešojo transporto vežėjai

Viešojo transporto apimtys ir kainos

Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, 2019 metais kelių 
transportu (autobusais ir troleibusais) buvo pervežta 372,9 mln. ke
leivių, t. y. 0,4 proc. daugiau nei prieš metus. Nors galimybę važiuoti tro
leibusu turi tik Vilniaus ir Kauno miestų gyventojai, tačiau šia transpor
to priemone keliaujančiųjų žmonių kiekis sudarė 22,2 proc. viso srauto. 
Daugiausiai keleivių troleibusais pervežama Vilniaus mieste: per 2019 
metus  51,5 mln. keleivių, kai Kauno mieste ta pačia transporto rūšimi 
tais pačiais metais buvo pervežta 31,3 mln. žmonių.

Keleivių srautai taip pat atskleidžia tam tikras tendencijas. Visų pirma, ly
ginant su 2012 metais, bendras per metus kelių transportu pervežamų 
keleivių skaičius sumažėjo net 16 milijonų. Taip pat keleivių vežimo kelių 
transportų apimtys mažiausios yra trečiąjį metų ketvirtį, į kurį patenka du 
vasaros mėnesiai. Tai sietina su atostogaujančiais moksleiviais, studentais 
ir nemaža dalimi dirbančiųjų, kurie savo atostogų metu mažiau naudojasi 
viešojo transporto paslaugomis. Panašias tendencijas atspindi ir keleivių 
vežimo troleibusais apimtys visu analizuojamuoju laikotarpiu.



  1   2006 m. gruodžio 21 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas Nr. O392 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“

2006 metais buvo priimtas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, pagal kurį savivaldybių instituci
joms pavesta organizuoti ir koordinuoti geriamojo vandens išgavimo, 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą savivaldybės teritorijo
se. Pagrindinė įmonių, kurios užsiima šia veikla, funkcija yra užtikrinti 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo nenutrūkstamą funk
cionavimą. Naujausioje šio įstatymo redakcijoje, kuri įsigaliojo 2019 m. 
gegužės 2 d., patikslinamas ir papildomas geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo teisinis reglamentavimas, siekiant aiškiai nustatyti 
asmenų (savivaldybių, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įmonių, vartotojų ir kitų asmenų) santykius bei sumažinti miestų ir kitų 
gyvenamųjų vietovių plėtros atotrūkį – spartinti atsiliekančių regionų 
vystymąsi, užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančios geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą. Nustaty
ta, kad savivaldybių institucijos, rengdamos geriamojo vandens tieki
mo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir nustatyda
mos viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijas, turi siekti, kad ne 
mažiau kaip 95 proc. savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo 
teritorijos gyventojų gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį 
geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimy
bę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai 
tvarkyti nuotekas. Į savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo 
teritoriją įtraukiama savivaldybės teritorija (gyvenamosios vietovės, 
pavieniai gyvenamieji namai, kiti pastatai), atitinkanti nors vieną iš šių 
kriterijų: geriamuoju vandeniu aprūpinama ne mažiau kaip 50 asmenų, 
šioje vietovėje deklaravusių gyvenamąją vietą; yra savivaldybei arba 
savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamai įmonei priklausanti nau
doti tinkama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo

infrastruktūra; teritorijų planavimo dokumentuose nustatytos urbani
zuotos ir (arba) urbanizuojamos teritorijos.

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, pa
slaugų tiekėjas sąnaudas ir pajamas planuoja pagal veiklos ir plėtros 
planus, kurie turi būti rengiami ne trumpesniam nei trijų metų laikotar
piui ir tvirtinami savivaldybių tarybose. Geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugų kainodara yra nustatoma pagal Geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo meto
diką1. Paslaugų kaina turi būti pagrįsta būtinosiomis sąnaudomis bei yra 
skaičiuojama atskirai kiekvienai vandens tiekimo veiklai – pardavimui, 
geriamo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui. Vandens tiekėjams 
nusistačius savo paslaugų kainas, jos turi būti suderintos su Valstybine 
energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) ir vėliau patvirtintos sa
vivaldybių, kurių teritorijose tiekia geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarky
mo paslaugas, tarybose. VERT, derindama geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kiekvienais metais per
skaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
bazines kainas, įvertina, ar savivaldybių tarybai nustačius naujas kai
nas vartotojų kiekvieną mėnesį mokama suma už paslaugas neviršys 
4 proc. vidutinių mėnesio šeimos pajamų.

Į apibendrintą savivaldybės valdomų vandens tiekimo ir nuotekų tvarky
mo (toliau – SVĮ vandentvarkos sektorius) sektoriaus įmonių portfelį 2019 
metais buvo įtrauktos visos 49 savivaldybės valdomos įmonės, kurios 
užsiima vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu. Dešimt pagal turtą didžiau
sių savivaldybės valdomų vandentvarkos sektoriaus įmonių ir pagrindi niai 
jų 2019 metų rodikliai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.



Visų dešimties įmonių kontrolinį akcijų paketą valdo savivaldybės, trys iš šių įmonių: UAB „Aukštaitijos vandenys“, UAB „Vilniaus vandenys“, AB 
„Klaipėdos vanduo“, yra valdomos kelių savivaldybių. Didžiausia pagal turtą SVĮ vandentvarkos sektoriaus įmonė yra UAB „Kauno vandenys“ – jos 
turtas 2019 metų pabaigoje siekė 178,7 mln. eurų ir sudarė 11,5 proc. visos šio sektoriaus apskaitinės turto vertės. Bendra didžiausių dešimties įmonių 
apskaitinė turto vertė 2019 metais didėjo 2,9 proc. ir siekė 837,8 mln. eurų, kai visų likusių 39 vandentvarkos sektoriaus įmonių turtas sudarė mažiau 
nei pusę, t. y. 45,9 proc. visos SVĮ vandentvarkos sektoriaus įmonių turto vertės arba 709,8 mln. eurų.



-83,3%

Dividendai ir pelno įmokos savivaldybėms 5 750                      338                 -94,1%
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Ataskaitiniu laikotarpiu SVĮ vandentvarkos sektoriaus pardavimo pa
jamos sudarė 171,6 mln. eurų arba 18,3 proc. viso SVĮ portfelio par
davimo pajamų. Šiek tiek daugiau nei pusę visų pajamų uždirbo 
5 didžiausios įmonės, todėl jų sumažėjimas vienoje didžiausių įmonių 
UAB „Vilniaus vandenys“ lėmė nedidelį 0,4 proc. visų vandentvarkos 
sektoriaus SVĮ pajamų mažėjimą.

Nors, lyginant su 2018 metais, UAB „Vilniaus vandenys“ pardavimo 
pajamos sumenko 10,5 proc. dėl vasario mėnesį įsigaliojusios 13,0 proc. 
mažesnės paslaugų kainos, tačiau 2019 metais bendrovė vis tiek iš
liko daugiausiai pardavimo pajamų – 33,1 mln. eurų – gavusia SVĮ vi
same vandentvarkos sektoriuje. Kitos daugiausiai pajamų uždirbusios 
įmonės: UAB „Kauno vandenys“ ir UAB „Klaipėdos vandenys“. Jos 
per metus pardavė paslaugų atitinkamai už 24,6 mln. eurų ir 15,8 mln. 
eurų. Iš didžiųjų įmonių sparčiausiai, t. y. 6,3 proc., augo UAB „Aukštai
tijos vandenys“ pajamos – ir metų pabaigoje siekė 9,2 mln. eurų. 

Savivaldybių kontroliuojamo vandentvarkos sektoriaus įmonių bendros 
pardavimo savikainos pokyčiai yra siejami su pajamų dinamika ir tai atsi
spindėjo bendro pelno maržoje, kuri per pastaruosius ketverius metus kito 
keliais procentiniais punktais. 2019 metais bendrasis pelningumas buvo 
žemiausias – 24,0 proc., kai 2017 metais siekė 28,2 proc. Bendra savikaina 

išaugo 8,0 proc. iki 130,4 mln. eurų, kas sudarė 17,2 proc. viso SVĮ portfe
lio pardavimo savikainos. Dviejų didžiausių vandentvarkos SVĮ – UAB 
„Vilniaus vandenys“ ir UAB „Kauno vandenys“ – pardavimo savikaina, 
ati tinkamai siekusi 22,9 mln. eurų ir 19,8 mln. eurų, 2019 metų pabaigoje 
kartu sudarė beveik trečdalį viso sektoriaus bendros savikainos.

Pagal įmonių pateiktą informaciją, pastebimas ženklus veiklos sąnaudų 
augimas – per pastaruosius ketverius metus jos išaugo daugiau nei 
du kartus. Reikšmingiausią įtaką SVĮ veiklos sąnaudų augimui turėjo 
padidėjusios darbo užmokesčio sąnaudos ir ilgalaikio turto nusidėvė
jimo bei amortizacijos sąnaudos. Ataskaitiniu laikotarpiu augo ir veik
los sąnaudos, kurios per metus padidėjo 7,1 proc. iki 39,6 mln. eurų, 
tačiau, lyginant su 2016 metais, augimas siekė beveik du kartus. 2019 
metais iš penkių didžiausių Lietuvos miestų savivaldybių valdomų van
den tvarkos įmonių labiausiai augo UAB „Vilniaus vandenys“ veiklos 
sąnaudos, kurios padidėjo 6,6 proc. iki 10,6 mln. eurų.

Pakankamai stabilus sektoriaus pajamų lygis neužtikrino atitinkamo 
EBITDA augimo, o priešingai – šis dydis kiekvienais metais tik mažėjo. Dėl 
nuolatos augančių išlaidų, per 2019 metus uždirbta 23,2 proc. EBITDA 
marža buvo 3,6 procentinio punkto mažesnė nei 2018 metais ir beveik 
trečdaliu mažesnė nei 2016 metais.

Mažėjantis veiklos pelningumas neigiamai paveikė ir grynojo pelno 
maržą, kurios per 2019 metus sektoriaus įmonės uždirbo tik 2,6 proc. 
Nors šis rodiklis per ketverius metus susitraukė šešis kartus, tačiau be
veik atitiko visų SVĮ portfelio grynojo pelningumo vidurkį 2,8 proc.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje SVĮ vandentvarkos sektoriaus grynasis 
pelnas siekė 4,5 mln. eurų. Nepaisant to, kad paskutiniais ataskaitiniais 
metais įmonės veikė pelningai, SVĮ vandentvarkos sektoriaus uždirbamas 
grynasis pelnas nuo 2017 metų pradėjo akivaizdžiai mažėti (2016 metais 
siekė 24,3 mln. eurų, 2017 metais – 19,2 mln. eurų, 2018 metais – 11,0 mln. 
eurų), kaip ir nuosavo kapitalo grąža ROE. Iš penkių didžiausių miestų 
savivaldybių valdomų vandentvarkos įmonių didžiausias tiek grynojo 
pelno vertės, tiek kapitalo grąžos nuosmukis užfiksuotas UAB „Vilniaus 
vandenys“. Šios bendrovės grynasis rezultatas sumažėjo nuo 5,6 mln. 
eurų pelno iki 0,2 mln. eurų nuostolio, o nuosavo kapitalo grąža mažėjo 
4,6 procentiniais punktais iki 0,2 proc. Įmonė neuždirbo 3,9 mln. eurų 
pajamų dėl vienašalio VERT sprendimo vidutiniškai 13 proc. sumažinti 
įmonės teikiamų paslaugų kainas vartotojams, tačiau 1,8 mln. eurų pasi
didino darbo užmokesčio fondą, priimdama naujų darbuotojų (70 proc. 
naujo personalo sudarė administracijos darbuotojai) ir nutarė nemokėti 
dividendų už ataskaitinius metus. Daugiausiai pelno iš visų sektoriaus 
įmonių uždirbo UAB „Kauno vandenys“, kurių pelnas didėjo 0,6 proc. 
iki 1,7 mln. eurų bei sudarė beveik 40 proc. viso sektoriaus pelno. Įmonė 
2019 metais dirbo efektyviau: išlaikė panašų pajamų lygį, tačiau beveik 
3 proc. sugebėjo susimažinti savikainą ir tai atsispindėjo augančiose 
bendro pelno bei veiklos pelno maržose. Stabili 1,4 proc. kapitalo grąža 
išliko aukštesnė už sektoriaus. Nors bendrovės kapitalo grąžos rodiklis 
nesikeitė ir buvo lygus 1,4 proc., tačiau išliko aukštesnis už sektoriaus 
ROE, bet 0,2 procentiniais punktais mažesnis už viso SVĮ portfelio grąžą. 
Pažymėtina, kad SVĮ vandentvarkos sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo 
grąžos rodiklis visu nagrinėjamu laikotarpiu mažėjo ir nuo 2016 metais 
užfiksuoto 4,3 proc. pasiekė 0,7 proc. ataskaitiniais metais. Šis rezultatas 

yra žemiausias iš visų SVĮ sektorių ir 0,9 procentinio punkto mažesnis už 
visų SVĮ 2019 metais pasiektą nuosavo kapitalo grąžą.

Lyginant su 2018 metais, SVĮ vandentvarkos sektoriui priskiriamos įmonės 
už 2019 metų ataskaitinį laikotarpį paskyrė 5,4 mln. eurų mažesnę di
videndų sumą, kuri sudarė 0,3 mln. eurų. Daugiausiai dividendų už 2019 
metus savivaldybėms paskyrė UAB „Aukštaitijos vandenys“, kurios 
skirta suma sudarė 96,1 proc. viso sektoriaus dividendų. Pažymėtina, kad 
UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Kauno vandenys“, atitinkamai už 
2018 metų rezultatus paskyrę 3 mln. eurų ir 2,3 mln. eurų, už 2019 metus 
neskyrė dividendų.

Nuo 2017 metų į SVĮ vandentvarkos portfelį įtrauktų geriamojo van
dens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų tiekėjų bendra apskaitinė 
turto vertė nuosekliai augo. Per ataskaitinį laikotarpį sektoriaus įmonių 
valdomas turtas padidėjo 3,0 proc. iki 1 547,6 mln. eurų ir sudarė beveik 
pusę, t. y. 48,4 proc., viso SVĮ portfelio turto vertės. Šio sektoriaus turto 
struktūroje net 96,3 proc. arba 1 490,1 mln. eurų sudarė ilgalaikis turtas, 
kurio augimas per 2019 metus siekė 4,8 proc.

Kauno, Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių miestų savivaldybių valdomos van
dentvarkos įmonės kiekviena atskirai apskaitė daugiau nei po 100 mln. 
eurų vertės disponuojamo turto, kai penktos didžiausios pagal turtą UAB 
„Aukštaitijos vandenys“ turto vertė siekė 63,6 mln. eurų. Nors daugu
ma didžiausią turtą turinčių vandentvarkos SVĮ 2018 metų pabaigoje 
pasižymėjo ir didesnėmis pardavimo pajamomis, tačiau UAB „Šiaulių 
vandenys“, turėdama turto už 112,1 mln. eurų, uždirbo 9,2 mln. eurų 
pajamų, kai UAB „Aukštaitijos vandenys“ generavo praktiškai tiek pat 
pardavimo pajamų, turėdama 43,3 proc. mažiau turto. Bendra sektoriaus 
turto grąža yra žemesnė, nei viso SVĮ portfelio, kur ROA rodiklis siekė 0,85 
proc. Tokias žemas grąžas generuoja daugelis infrastruktūrinių įmonių, 
nes jos valdo paprastai itin didelės vertės turtą, reikalingą veiklai vykdyti.



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS
VANDENTVARKOS SEKTORIAUS VEIKLOS REZULTATAI

SVĮ vandentvarkos sektoriaus įmonių įsipareigojimai 2016  2019 me
tų laikotarpiu padidėjo 12,2 proc. iki 94,9 mln. eurų. Didžiąją dalį, t. y. 
54,4 proc., įsipareigojimų struktūroje sudarė trumpalaikiai įsipareigoji
mai, kurie 2019 metų pabaigoje buvo didžiausi per visą analizuojamą
jį laikotarpį ir siekė 51,6 mln. eurų. Lyginant su 2018 metais, labiausiai 
trum pa lai kiai įsipareigojimai dėl susidariusių skolų tiekėjams išaugo 
UAB  „Vilniaus vandenys“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ – atitinkamai 
augę 2,4 mln. eurų ir 1,7 mln. eurų. Mažesnę dalį visų sektoriaus įsipa
reigojimų sudarė ilgalaikiai įsipareigojimai, kurie taip pat ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje buvo didžiausi per visą analizuojamą laikotarpį 
ir sudarė 43,3 mln. eurų. Lyginant su 2016 metais, ilgalaikiai įsipareigo
jimai išliko panašaus lygio, tačiau per 2019 metus išaugo 32,0 proc. Iš 
penkių didžiausių Lietuvos miestų savivaldybių valdomų vandentvarkos 
įmonių tik UAB „Šiaulių vandenys“ buvo fiksuojamas įsipareigojimų 
vertės mažėjimas, siekęs 14,1 proc. ir sudaręs 10,5 proc. vandentvarkos 
sektoriaus įsipareigojimų. Bendras sektoriaus įmonių įsipareigojimų 
lygis pakankamai žemame skolos santykyje su nuosavybe: finansinės 
priklausomybės koeficientas D/E 2019 metų pabaigoje siekė 5,8 proc. 

ir buvo daugiau nei dvigubai žemesnis nei vidutinis viso SVĮ portfelio, 
kuris buvo lygus 13,7 proc.

SVĮ vandentvarkos sektoriui priskirtose įmonėse 2018 metais dirbo 
4 888 asmenys, t. y. 44 darbuotojais mažiau nei 2018 metais ir 250 
mažiau nei 2016 metais. Visu 2016  2019 metų laikotarpiu pastebimas 
tolygus darbuotojų mažėjimas vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo 
veiklą vykdančiose SVĮ, taip pat ir jų administracijose, išskyrus ataskai
tinį laikotarpį, kai administracijos darbuotojų augimas siekė 0,9 proc. 
Didžiausią, iš 683 darbuotojų sudarytą, kolektyvą turėjo UAB „Vilniaus 
vandenys“, kuris per metus padidėjo 4,1 proc. ir sudarė 14,2 proc. viso 
sektoriaus dirbančiųjų. Penkių didžiausių Lietuvos miestų savivaldy
bių vandentvarkos įmonių darbuotojai bendrai sudarė 39,2 proc. viso 
sektoriaus dirbančiųjų. Nuo 2016 metų didžiausias dirbančių asmenų 
skaičiaus pokytis buvo UAB „Kauno vandenys“, kurioje iki 2019 metų 
pabaigos darbuotojų sumažėjo 22,9 proc. (nuo 488 iki 376 darbuoto
jų). SVĮ vandentvarkos sektoriaus dirbančiųjų skaičius sudarė 22,2 proc. 
viso SVĮ portfelio darbuotojų skaičiaus.



  1   2003 m. liepos 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 982 „Dėl šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
  2   2009 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. O396 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“

Šilumos tiekimo funkcijos šiuo metu priklauso savivaldybėms. Nuo pat 
šių funkcijų atsiradimo buvo susiformavę du šilumos tinklų sektoriaus 
įmonių valdymo modeliai: vienos įmonės išliko pavaldžios savivaldy
bėms, kitų infrastruktūra išnuomota privatiems operatoriams. Šiuo metu 
yra likęs tik vienas privatus šilumos tiekėjas UAB „Litesko“, kuriam savo in
frastruktūrą yra išnuomojusios penkios SVĮ: UAB „Biržų šilumos tinklai“, 
UAB „Druskininkų šilumos tinklai“, UAB Kelmės šilumos tinklai“, 
UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ ir UAB „Telšių šilumos tinklai“. 
UAB „Alytaus šilumos tinklai“ Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu 
pasibaigus 2019 metų šildymo sezonui perėmė iš UAB „Litesko“ valdomą 
Alytaus miesto šilumos ūkio turtą. UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 
2020 m. gegužės 28 d. VERT nutarimu suteikta licencija vykdyti šilumos 
tiekimo veiklą Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Visos kitos šilumos tinklų 
sektoriui priskirtos šilumos tiekėjos yra savivaldybės valdomos įmonės ir 
pačios vykdo centralizuotos šilumos tiekimo (CŠT) veiklą.

Šilumos tinklų sektoriaus reguliavimui 2003 metais buvo priimtas Lietu
vos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, kuris sudarė sąlygas intensyviau 
investuoti į CŠT įmonių infrastruktūros atnaujinimą bei atvėrė galimy
bę išnuomotų infrastruktūrų operatoriams ir savivaldybės valdomoms 
įmonėms uždirbti pelną, kai leistiną kintančios šilumos bazinės kainos da
lies dydį nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (iki  2019 m. 
liepos 1 d. – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija). 

Pagal Šilumos ūkio įstatymą, savivaldybės tvarko šilumos ūkį, t. y. organi
zuoja šilumos tiekimą šilumos vartotojams pagal jų poreikius patalpoms 
šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti, besivadovaudamos savivaldy
bių tarybų patvirtintais šilumos ūkio specialiaisiais planais. Šie planai 
yra savivaldybių specialiojo planavimo dokumentai, kuriuose vertinant 
Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje numatytais sprendini
ais ir priemonėmis, nustatomos esamos ir planuojamos naujos šilumos 
vartotojų teritorijos, nurodomi galimi ir alternatyvūs šildymo būdai, 
tenkinant šilumos vartotojų poreikius mažiausiomis sąnaudomis ir nevir
šijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Šilumos ūkio specialieji pla
nai turi būti atnaujinami ne rečiau kaip kas 7 metai. 

Šilumos tiekimo veikla, kuria leidžiama verstis tik asmenims, turintiems 
licenciją, yra reglamentuojama pagal Šilumos tiekimo licencijavimo 
taisykles1. Jose numatoma, kad šilumos tiekėjui, tiekiančiam 10 GWh 
ir daugiau šilumos per metus, licenciją išduoda Valstybinė energetikos 
reguliavimo taryba (VERT), o mažiau šilumos tiekiančiam – atitinkama 
savivaldybės institucija. Šilumos tiekėjai šilumą gali gaminti patys arba 
įsigyti ją iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG). Valstybė (savi
valdybės) skatina iš biokuro, atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, de
ginant atliekas, taip pat iš geoterminės energijos pagamintos šilumos 
supirkimą į šilumos tiekimo sistemas.

Šilumos tiekėjas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti reikalingą ši
lumos kiekį gamina turimais šilumos gamybos įrenginiais. Jeigu aprū
pinimo šiluma sistemoje veikia nors vienas NŠG, prognozuojamas šilumos 
kiekis, reikalingas šilumos vartotojų poreikiams patenkinti, gaminamas bei 
superkamas šilumos aukciono būdu. Šilumos tiekėjai VERT nustatyta tvar
ka pateikia energijos išteklių biržos operatoriui prognozuojamą gaminti 
bei supirkti šilumos kiekį, reikalingą šilumos vartotojų poreikiams patenk
inti. Šilumos tiekėjai ir NŠG dalyvauja ener gijos išteklių biržos operatoriaus 
organizuojamame šilumos aukcione ir teikia pasiūlymus, o laimėję šilu
mos aukcioną, gamina bei parduoda šilumos kiekį už pasiūlyme nurodytą 
kainą. Trūkstamą šilumos kiekį, kuris nebuvo įsigytas šilumos aukciono 
būdu, šilumos tiekėjas gamina turimais šilumos gamybos įrenginiais.

Šilumos kainodarą reglamentuoja Šilumos kainų nustatymo metodi ka2. 
Ji nurodo, jog šios kainos turi būti lygios reguliuojamų kainų paslaugų tei
kimo būtinosioms (valstybės normuojamoms) sąnaudoms, įskaitant inves
ticijų grąžą. Šilumos kainodaroje taikomas ilgalaikių kainų mechanizmas, 
t. y. baziniam laikotarpiui nustatoma šilumos bazinė kaina (kainos deda
mosios), kuri antrais ir paskesniais metais tikslinama, nustatant perskai čiuo
tą šilumos kainą (kainos dedamąsias). Nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitė 
reikalavimai šilumos sektoriaus įmonių sąnaudų paskirstymui: CŠT siste
mose, kur veikia bent vienas NŠG, šilumos tiekėjui nustatomas leistinas 
metinis pajamų lygis. Todėl perskaičiuojant šilumos kainą vertinamos visos 
faktiškai patirtos sąnaudos, jas palyginant su leistinu pajamų lygiu. 



  3   2010 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 789 „Dėl nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos patvirtinimo“
  4   2015 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 284 „Dėl nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“

VERT nustato šilumos bazinių kainų dedamuosius dydžius. Kartu nu
statomi tiekimo efektyvumo rodikliai. Savivaldybių tarybos, vado
vaudamosi VERT nustatytomis šilumos bazinėmis kainomis ir Šilu
mos kainų nustatymo metodika, nustato šilumos kainų dedamąsias 
kiekvienam šilumos tiekėjui, realizuojančiam ne mažiau kaip 10 GWh 
šilumos per metus, o kiekvienam šilumos tiekėjui, realizuojančiam 
mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, įmonių tiekiamos šilumos ba
zines ir kasmet perskaičiuojamas šilumos kainų dedamąsias nu stato va
dovaudamosi Šilumos kainų nustatymo metodika ir apie tai informuoja 
VERT. Tinkamą šilumos kainų taikymą kontroliuoja VERT ir savivaldybės. 
VERT tikrina kasmet perskaičiuotas šilumos kainų dedamąsias ir, esant 
poreikiui, nurodo kainų nustatymo pažeidimus. Šilumos ūkio įstatymas 
suteikia teisę VERT vienašališkai nustatyti šilumos kainų dedamąsias, jei 
savivaldybės nepašalina nurodytų pažeidimų per 30 kalendorinių dienų 
arba laiku nenustato šilumos kainų de damųjų.

Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strate
gijos3 prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš at
sinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 metų padidinti iki 50 proc. 

Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015  2021 metų programoje4 numa
toma, kad pagrindinė kuro rūšis centralizuotai tiekiamos šilumos gamy
boje turėtų būti biokuras. Iš jo pagaminta centralizuotai tiekiama šiluma 
turėtų sudaryti apie 60 proc. 2017 metais ir apie 70 proc. – 2021 me
tais.  Gamtinės dujos liktų antroji pagal svarbą kuro rūšis centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemose. Iš jų pagaminta centralizuotai tiekiama šilu
ma turėtų sudaryti iki 30 proc. 2017 metais ir apie 13–14 proc. 2021 me
tais. VERT skelbiamais duomenimis, nuo 2010 metų gamtinių dujų dalis 
bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėjo. 
2019 metais, lyginant su 2018 metais, šilumos energijai gaminti nau
dojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 5,2 procentiniais 
punktais iki 30,78 proc., o biokuro dalis augo 7,3 procentiniais punktais 
iki 66,7 proc.

2019 metais SVĮ šilumos tinklų sektoriui priskirtos 42 įmonės: šilumą 
gamino ir tiekė 35 SVĮ, dar 7 SVĮ savo infrastruktūrą buvo išnuomojusios 
privačiam šilumos gamintojui. Iš visų nagrinėjamo sektoriaus įmonių, 
dešimties didžiausių pagal turtą SVĮ pagrindiniai 2019 metų rodikliai 
pateikti žemiau esančioje lentelėje.

Šaltinis: VERT
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Visų 10ies didžiausių pagal turtą šilumos tinklų sektoriaus SVĮ valdy
mas yra patikėtas savivaldybėms (miestų savivaldybės valdo kontrolinį 
akcijų paketą). AB „Kauno energijos“ akcijos yra įtrauktos į „NASDAQ 
OMX Vilnius“ papildomąjį prekybos sąrašą. AB „Panevėžio energija“, 
tiekianti šilumos energiją regioniniu mastu, priklauso kelioms savi
valdybėms (Panevėžio miesto, Kėdainių, Rokiškio, Kupiškio, Pasvalio, 

Zarasų ir Panevėžio rajonų), tačiau kontrolinį akcijų paketą (59,4%) val
do Panevėžio miesto savivaldybė. AB „Klaipėdos energija“ kontrolinį 
akcijų paketą (75,5 proc.) valdo Klaipėdos miesto savivaldybė, tačiau 
siekdama keistis patirtimi su užsienio įmonėmis, veikiančiomis šilumos 
sektoriuje, į bendrovę pritraukė suomiško kapitalo – 19,5 proc. ben
drovės akcijų valdo UAB „Fortum Heat Lietuva“.



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS
ŠILUMOS TINKLŲ SEKTORIAUS VEIKLOS REZULTATAI

Šilumos tinklų sektoriaus SVĮ pardavimo pajamos 2019 metų pabaigo
je sudarė 37,4 proc. viso SVĮ portfelio pardavimo pajamų. Ataskaitiniais 
metais šilumos tinklų sektoriaus pardavimo pajamos mažėjo 6,4 proc. 
ir laikotarpio pabaigoje sudarė 350,9 mln. eurų, kai prieš metus siekė 
374,8 mln. eurų. Didžiausią sektoriaus pardavimo pajamų dalį sudarė 
AB Vilniaus šilumos tinklai (37,3 proc.) ir per pusę mažiau pardavimo 
pajamų uždirbanti AB „Kauno energija“ (15,7 proc.), kurios dėl mažė
jusių veiklos apimčių atitinkamai krito 7,7 proc. iki 130,0 mln. eurų ir 
10,9 proc. iki 54,6 mln. eurų. Kitų, į didžiausių penkių sektoriaus įmonių 
sąrašą patenkančių bendrovių, pardavimo pajamos taip pat smuko. 
Pagrindinė to priežastis – mažėjantis šilumos suvartojimas dėl šiltesnių 
orų žiemos sezonu bei vykdomos daugiabučių namų ir kitų pastatų re
novacijos, taip pat  mažėjusios reguliuojamos šilumos kainos.

SVĮ šilumos tinklų sektoriaus įmonių pardavimo savikaina kito priklauso
mai nuo veiklos apimčių ir tai atsispindėjo pakankamai stabiliose bendro 
pelno maržose: vidutinis bendrasis pelningumas ketverių metų laikotar
piu siekė 15,3 proc., o 2019 metais – 14,9 proc. Tai reiškia, jog dalis sekto
riaus įmonių gebėjo suvaldyti kintamuosius kaštus. Nepaisant to, didžiųjų 
įmonių UAB „Kauno energija“ ir UAB „Klaipėdos ener gija“ pardavimų 
savikaina 2019 metais augo neadekvačiai pardavimų pajamų dydžiams: 
bendrasis pelningumas atitinkamai mažėjo 4,9 procentiniais punktais iki 
6,1 proc. ir 5,8 procentiniais punktais iki 4,1 proc. To priežastimi bendrovės 
nurodė išaugusias kainas kurui ir perkamai iš nepriklausomų šilumos ga
mintojų šilumai. Didžiausią bendro pelno maržą iš didžiųjų įmonių uždir
bo UAB Vilniaus šilumos tinklai – 26,8 proc. Bendra sektoriaus įmonių 
savikaina sudarė reikšmingą 39,3 proc. dalį visame SVĮ portfelyje. 

Pakankamai aukštas 14,4 proc. sektoriaus veiklos sąnaudų lygis lėmė 
rekordiškai žemą 0,5 proc. veiklos pelno maržą, kuri buvo 1,02 procen
tinio punkto žemesnė už viso SVĮ portfelio vidurkį. Vertinant didžiąsias 
įmones, reikšmingiausias veiklos sąnaudų augimas, siekęs 39,0 proc., 
užfiksuotas AB „Panevėžio energija“. To priežastimi bendrovė įvardi
no ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų didėjimą bei kitų fiksuotų 
kaštų, nedetalizuojant jų, augimą.

Per pastaruosius ketverius metus sektoriaus įmonių uždirbama EBITDA 
marža mažėjo: nuosmukis siekė 9,1 procentinio punkto, lyginant 2016 
bei 2019 metų rezultatus. Atrodytų, jog būtinybė išlaikyti gana aukštą 
veiklos sąnaudų lygį ir mažėjančios šilumos pardavimų apimtys lemia 
EBITDA mažėjimą tokiose didelėse įmonėse kaip AB „Kauno energija“ 
(per 2019 metus  29,7 proc. iki 8,5 mln. eurų), AB „Klaipėdos ener
gija“ (per 2019 metus  22,2 proc. iki 4,6 mln. eurų), AB „Panevėžio 
energija“ (per 2019 metus  48,1 proc. iki 4,9 mln. eurų). Tačiau AB Vil
niaus šilumos tinklai ir AB „Šiaulių energija“, taip pat patyrusios 
pardavimų pajamų susitraukimą, gebėjo suvaldyti tiek kintamus, tiek 
pastoviuosius veiklos kaštus ir 2019 metais net didino EBITDA rodik lius 
atitinkamai 3,1 proc., siekusią 15,2 mln. eurų ir 0,2 proc., siekusią 4,2 
mln. eurų. Šių dviejų įmonių uždirbta EBITDA sudarė beveik 40 proc. 
viso sektoriaus.

SVĮ šilumos tinklų sektoriaus veiklos pelnas buvo mažiausias per pas
kutinius ketverius metus. Lyginant su praėjusiais metais, šilumos tinklų 
sektoriaus SVĮ veiklos pelnas sumažėjo daugiau nei 4 kartus ir 2019 me
tais siekė 1,7 mln. eurų.
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Atsižvelgiant į aukščiau pateiktas pajamų ir sąnaudų dinamikos priežas
tis, 2019 metais grynasis CŠT sektoriaus pelnas buvo per pusę mažesnis 
nei 2018 metais ir sudarė 8,9 mln. eurų. Nors sektoriaus grynasis pelnas 
ir dvigubai sumažėjo, tačiau išliko didžiausias iš visų SVĮ sektorių ir su
darė beveik trečdalį SVĮ portfelio uždirbto grynojo pelno. Daugiausiai 
grynojo pelno šilumos tinklų sektoriuje 2019 metais uždirbo AB Vil
niaus šilumos tinklai, t. y. 71,0 proc. eurų viso sektoriaus pelno arba 6,3 
mln. eurų, kai praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu grynasis pelnas siekė 
5,9 mln. eurų. Bendrovės pelno augimui įtakos turėjo nepanaudotos 
investicijų lengvatos didinusios grynąjį pelną 0,3 mln. eurų. Antra pagal 
uždirbamą pelną šilumos tinklų sektoriuje buvo AB „Klaipėdos ener
gija“, kurios pelnas siekė 1,4 mln. eurų nors, lyginant su 2018 metais, 
grynasis rezultatas mažėjo 52,7 proc. Penkių didžiausių miestų šilumos 
tinklų sektoriaus įmonių grynasis pelnas iš viso siekė 10,2 mln. eurų, kas 
rodo, kad likusių 37 įmonių bendras grynasis rezultatus sudarė 1,3 mln. 
eurų nuostolį. Didžiausią nuostolį iš visų sektoriui priskiriamų įmonių 
patyrė UAB „Alytaus šilumos tinklai“ ir UAB „Ukmergės šiluma“, 
kuris atitinkamai siekė 0,8 mln. eurų ir 0,7 mln. eurų.

Bendri SVĮ šilumos sektoriui priskirtų įmonių finansiniai grąžos rodikliai 
buvo aukštesni nei SVĮ portfelio: ROA siekė 1,2 proc. ir buvo 0,3 pro
centinio punkto didesnis nei SVĮ portfelio turto grąža, o ROE siekė 2,0 
proc. ir buvo 0,4 procentinio punkto aukštesnė nei vidutinė visų SVĮ ka
pitalo grąža. 

Analizuojant SVĮ šilumos tinklų sektoriui priskirtų įmonių pateiktus duo
menis, pastebimas 2019 metų kapitalo grąžos susitraukimas 2,1 procen
tinio punkto: šis finansinis rodiklis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 
2,0 proc. Iš 10ties pagal turtą didžiausių savivaldybių valdomų šilumos 
tiekėjų aukščiausiu kapitalo grąžos rodikliu pasižymėjo AB Vilniaus šilu
mos tinklai, kurios nuosavo kapitalo grąža siekė 6,4 proc. ir UAB „Utenos 
šilumos tinklai“, pasiekusi 5,4 proc. grąžą. Įmonių nuosavo kapitalo 
grąžos rodiklio teigiamus pokyčius lėmė gerėjantis grynasis rezultatas 

ir stabilus nuosavo kapitalo augimas. Jonavos ir Šilutės šilumos tinklų 
įmonės, nors ir uždirbusios atitinkamai 6,3 mln. eurų ir 3,4 mln. eurų 
pardavimo pajamų, 2019 metais patyrė nuostolį, sudarantį atitinkamai 
0,4 mln. eurų ir 0,2 mln. eurų. Dėl šios priežasties pastarųjų bendrovių 
nuosavo kapitalo grąža buvo neigiama ir siekė atitinkamai 6,4 proc. ir 
4,8 proc.

Nuo 2016 metų SVĮ šilumos tinklų sektoriaus bendras turtas kasmet au 
go ir 2019 metų pabaigoje siekė 743,2 mln. eurų, t. y. 4,3 proc. daugiau 
nei 2018 metais. 10ties didžiausių šiam sektoriui priskirtų SVĮ turtas su
darė net 80,7 proc. viso šilumos tinklų sektoriaus apskaitinės turto vertės, 
tai reiškia, kad likusių 32 įmonės turtas siekė vos 19,3 proc. šilumos tinklų 
portfelio turto vertės. Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių valdomos 
šilumos tiekimo įmonės iš kitų išsiskyrė didžiausia disponuojamo turto 
verte, kurio turėjo apylygiai – atitinkamai 139,9 mln. eurų ir 154,1 mln. 
eurų. Daugiausiai, beveik 6 mln. eurų, per ataskaitinį laikotarpį išaugo 
AB „Kauno energija“ turtas dėl bendrovės statinių vertės padidėjimo 
11,6 mln. eurų iki 99,8 mln. eurų. Kiek mažiau augo AB „Panevėžio ener
gija“ ir AB „Šiaulių energija“ turtas, kuris buvo didesnis atitinkamai 
4,2 mln. eurų ir 4,1 mln. eurų. Antros pagal valdomo turto dydį SVĮ ši
lumos tinklų sektoriaus įmonės AB Vilniaus šilumos tinklai apskaitinė 
turto vertė, lyginant su 2018 metais, sumažėjo 0,8 proc. arba 1,1 mln. 
eurų, tačiau tai didelės įtakos visai sektoriaus turto vertei neturėjo. Ben
drai viso CŠT sektoriaus turto vertė 2016 – 2019 metų laikotarpiu išaugo 
12,8 proc.  – nuo 658,8 mln. eurų iki 743,2 mln. eurų.

Analizuojamu 2016 – 2019 metų laikotarpiu šilumos tinklų sektoriaus 
grąža svyravo, tačiau lyginant su 2016 metais, ataskaitiniais metais buvo 
0,7 procentiniais punktais mažesnė. Bendra sektoriaus turto grąža, 
nors ir yra aukštesnė nei viso SVĮ portfelio (0,85 proc.), tačiau pakanka
mai nedidelė. Tokias žemas grąžas generuoja daugelis infrastruktū
rinių įmonių, nes jos valdo paprastai itin didelės vertės turtą, reikalingą 
veiklai vykdyti.

2019 metų pabaigoje SVĮ šilumos tinklų sektoriaus įsipareigojimai siekė 
151,8 mln. eurų, t. y. 2,6 proc. arba 3,5 mln. eurų daugiau nei 2018 metais. 
Ilgalaikiai įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 24,7 proc. ir 
sudarė 77,6 mln. eurų bei buvo didžiausi nuo 2016 metų, o trumpalaikiai 
įsipareigojimai sumažėjo 13,7 proc. iki 74,3 mln. eurų. Minimiems ilgalai
kių įsipareigojimų pokyčiams daugiausiai įtakos turėjo UAB „Alytaus 
šilumos tinklai“ apskaityta 14,2 mln. eurų skola, kuri atsirado po ginčų 
su Alytaus miesto savivaldybe ir UAB „Litesko“ dėl kompensacijų už ne
atsipirkusius turto vienetus po bendrovei 2019 m. gegužės 31 d. grąžin
to Alytaus miesto šilumos ūkio. Sektoriaus trumpalaikių įsipareigojimų 
mažėjimą lėmė AB Vilniaus šilumos tinklai atsiskaitymai su tiekėjais už 
gamtines dujas, dėl kurių bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai ma
žėjo 39,4 proc. arba 10,6 mln. eurų. Finansinės sektoriaus įmonių skolos 
2019 metų pabaigai siekė 84,4 mln. eurų ir sudarė 38 proc. visame SVĮ 
portfelyje. Skolos santykis su nuosavybe siekė 19 proc. ir buvo 5,3 pro
centinio punkto didesnis nei SVĮ portfelio vidurkis.

Atsižvelgiant į 2019 metų ataskaitinio laikotarpio rezultatus, šilumos 
tinklų sektoriui priskirtos SVĮ savivaldybių biudžetams paskyrė 1,6 mln. 
eurų dividendų. Ši suma buvo beveik 2,5 karto mažesnė nei prieš metus 
skirti dividendai už 2018 metais pasiektus veiklos rezultatus. Didžiau
sias dividendų sumas bendroves valdančioms savivaldybėms paskyrė 
AB „Klaipėdos energija“ ir UAB „Utenos šilumos tinklai“, atitinkamai 
skyrusios 0,7 mln. eurų ir 0,5 mln. eurų.

CŠT portfelio įmonėse 2019 metų pabaigoje dirbo 3 542 asmenys ir 
sudarė 16,3 proc. viso SVĮ portfelio dirbančiųjų. Tai vienas mažiausių 
sektorių pagal darbuotojų skaičių, aplenkęs tik regioninių atliekų tvar
kymo centrų sektorių, kurį sudaro vos 8 SVĮ su 492 darbuotojais. Per 
2017 metus 19,3 proc. išaugęs SVĮ šilumos tinklų sektoriaus darbuo
tojų skaičius (nuo 3 258 iki 3 888), 2018 metais sumažėjo 5,8 proc., 
o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius mažėjo 3,3 
proc. iki 3 542 darbuotojų. Tokį ženklų darbuotojų skaičiaus šilumos 
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tinklų sektoriuje augimą 2017 metais lėmė AB Vilniaus šilumos tink
lai veiklos pokyčiai dėl turto nuomos sutarties, kuri baigė galioti 2017 
metų kovo mėnesį. 2017 metų duomenimis, AB Vilniaus šilumos tin
klai metų pabaigoje dirbo 696 darbuotojai, kai 2016 metais jų skai
čius siekė vos 17. Visų penkių didžiausių miestų savivaldybių valdomų 
šilumos tiekėjų darbuotojų skaičius 2019 metais mažėjo. Labiausiai 
dirbančiųjų sumažėjo AB „Kauno energija“ ir AB Vilniaus šilumos 

tinklai bendrovėse, atitinkamai 11,8 proc. ir 6,3 proc. Nepaisant to, 
AB  Vilniaus šilumos tinklai 2019 metais išliko daugiausiai asmenų iš ši
lumos tinklų sektoriaus įmonių įdarbinusia bendrove, kurioje dirbo 16,3 
proc. arba 578 viso sektoriaus darbuotojų. Administracijos darbuoto jai 
2019 metais sudarė 19,6 proc. arba 696 visų asmenų dirbusių šilumos 
tinklų sektoriuje skaičiaus, kuris, lyginant su 2017 ir 2018 metais, ma
žėjo, tačiau buvo beveik dvigubai didesnis nei 2016 metų pabaigoje.

Vertinant SVĮ šilumos tinklų sektoriaus veiklos efektyvumą pagal par
davimo pajamas, tenkančias vienam darbuotojui, palyginamoji ana
lizė atliekama nuo 2017 metų, kadangi tik tuomet AB Vilniaus šilumos 
tinklai gavo licenciją vykdyti šilumos tiekimo veiklą (iki tol užsiėmė ši
lumos ūkio infrastruktūros nuoma). Lyginant su 2018 metais, viso SVĮ 
šilumos tinklų sektoriaus veiklos efektyvumas 2019 metais sumažėjo 
2,9 proc., tačiau buvo 24,5 proc. didesnis nei 2017 metais. 2019 metais 

efektyviausiai veikė AB Vilniaus šilumos tinklai, kurie daugiau nei 
dvigubai viršijo viso CŠT portfelio SVĮ veiklos efektyvumą atspindinčio 
rodiklio vidurkį. Vienas darbuotojas įmonei uždirbo 224,9 tūkst. eurų, 
t. y. 3,4 tūkst. eurų mažiau nei prieš metus. Kitų didžiųjų miestų savi
valdybių valdomų šilumos tiekėjų efektyvumas ataskaitiniu laikotarpiu 
taip pat mažėjo, tik vienintelės AB „Kauno energija“ efektyvumas didėjo 
1,1 proc. iki 140,5 tūkst. eurų uždarbio tenkančio vienam darbuotojui.

Šilumos kainos ir kuro struktūros pokyčiai
Pagal VERT skelbiamus duomenis, Lietuvoje vidutinė šilumos kaina per 
paskutinius keturis metus buvo mažiausia 2019 metais ir siekė 4,7 euro 
ct/kWh be PVM. Nors skirtingais metų mėnesiais šilumos kainos svyruo
ja, tačiau vidutinė metinė šilumos kaina, ataskaitiniu laikotarpiu kritusi 
4,3 proc., 2017 metais buvo beveik tokia pati (4,75 euro ct/kWh be PVM) 
kaip 2019 metais. Analizuojamu laikotarpiu didžiausia šilumos kaina 
buvo 2016 metais dėl kilusios kuro (tiek biokuro, tiek gamtinių dujų) 
kainos, o mažiausia pasiekta kaina 2019 metais.

Lyginant šilumos kainas didžiuosiuose Lietuvos miestuose, 2020 metais 
pastebimas kainų kritimas. Visuose didžiuosiuose miestuose šilumos 
kainos 2020 metų sausio mėnesį buvo nuo 11,4 proc. (Šiauliuose) iki 
17,3 proc. (Vilniuje) mažesnės nei 2019 metų sausio mėnesį. Tarp pen
kių didžiausių miestų, mažiausiai už šilumą 2020 metų sausio mėnesį 
mokėjo Vilniaus miesto gyventojai (4,74 euro ct/kWh su 9 proc. PVM), 

o daugiausiai – Panevėžio miesto gyventojai (5,49 euro ct/kWh su 
9 proc. PVM), kurie už šilumą 2020 metų sausio mėnesį mokėjo 15,8 
proc. brangiau nei vilniečiai.

Visoje Lietuvoje tiekiamos šilumos kainų skirtumas tarp mažiausiai ir 
daugiausiai mokėjusių savivaldybių vartotojų sudarė 4,97 euro ct/kWh 
su 9 proc. PVM. Daugiausiai už šilumą 2020 metų sausio mėnesį mokė
jo Biržų rajono savivaldybės gyventojai, t. y. net 9,09 euro ct/kWh su 
9 proc. PVM, kai antros pagal brangumą Kelmės rajono savivaldybės 
gyventojai mokėjo 16,6 proc. pigiau, t. y. 7,58 euro ct/kWh su 9 proc. 
PVM. Aukštas šilumos kainas Biržuose lėmė naudojamo biokuro rūšis 
(dalį naudojamo biokuro sudarė medienos granulės) ir mažesnis rea
lizuojamos šilumos kiekis. Žemiausia šilumos kaina 2020 metų sausio 
mėnesį iš visų savivaldybių galėjo džiaugtis Utenos rajono gyventojai, 
kurie mokėjo tik 4,12 euro ct/kWh su 9 proc. PVM.
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Baltijos šalių sostinėse 2018 metų ir 2019 metų kovo mėnesio šilumos 
kainų palyginimas rodo, kad Rygos gyventojams paskutinius du metus 
šiluma kainavo mažiausiai, t. y. tiek 2018 metais, tiek 2019 metais jie 
mokėjo po 4,44 euro ct/kWh be PVM. Vilniaus gyventojai 2018 metais 
mokėję už šilumą 4,7 proc. daugiau nei Rygos gyventojai, 2019 metais 
mokėjo daugiausiai iš visų Baltijos šalių sostinių – 5,25 euro ct/kWh be 
PVM. Estijos sostinėje šilumos kaina 2018 metais buvo didžiausia iš 
visų (5,0 euro ct/kWh be PVM), tačiau 2019 metais, nors ir kaina didėjo 
4,8 proc., tačiau buvo 0,01 euro ct/kWh be PVM mažesnė nei Vilniaus 
gyventojams.

Pagal VERT 2019 metų nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos 
šilumos energijos rinkos apžvalgą, ataskaitinių metų pabaigoje Lietu
voje veikė 44 NŠG, iš kurių 27 parduodamos šilumos kainas reguliavo 
VERT. NŠG iš viso šilumos tiekėjams pardavė 2 958 tūkst. MWh šilumos 
(2018 metais buvo parduota 2 776 tūkst. MWh šilumos) vidutiniškai 

už 2,69 euro ct/kWh, kai prieš metus vidutinė kaina siekė 2,66 euro ct/kWh. 
Reguliuojamų NŠG šilumos tiekėjams parduotas šilumos kiekis sudarė 
1 542 tūkst. MWh (t. y. daugiau nei pusė visos NŠG parduotos šilumos), 
ku  rio vidutinė kaina per metus padidėjo 3,5 proc. iki 2,63 euro ct/kWh.

Analizuojamu 2016 – 2019 metų laikotarpiu reguliuojami NŠG šilumos 
gamybai daugiausia naudojo atsinaujinančius energijos išteklius, kurių 
dalis 2016 – 2018 metų laikotarpiu stabiliai kilo, tačiau 2019 metais, 
lyginant su 2018 metais, mažėjo 3,0 procentinio punkto iki 88,6 proc. 
Laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos naujos redakci
jos, siekdami mažinti iškastinio kuro naudojimą ir priklausomybę nuo 
jo, 2019 metais NŠG naudojo tik 0,7 proc. iškastinio kuro, kai šilumos 
gamybai 2016 metais jo buvo naudojama 18,7 proc., o 2018 metais – 
8,4 proc. Ankstesniais metais kitas kuras (ne gamtinės dujos ar skystas 
kuras) nebuvo naudojamas šilumos gamybai iš viso, tačiau 2019 metais 
jis sudarė net 10,7 proc. visų šilumos gamybai naudojamų išteklių.
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2019 metais kitų įmonių sektoriaus SVĮ kartu uždirbo 200,4 mln. eurų 
pardavimo pajamų, t. y. beveik tiek pat kiek ir 2018 metais, kai buvo uždir
bta 200,5 mln. eurų. Nuo 2016 iki 2018 metų šio sektoriaus pardavimo 
pajamos pasižymėjo stabiliu augimu. Ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant 
su 2016 metais, pardavimo pajamos išaugo 19,3 proc. arba 32,3 mln. 
eurų. Vertinant nagrinėjamo sektoriaus SVĮ paskutiniųjų dviejų metų du
omenis, didžiausias pardavimo pajamų prieaugis, siekęs daugiau nei 25 
proc., 2019 metais užfiksuotas trijose sektoriaus įmonėse: UAB „Vilniaus 
vystymo kompanija“, UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ ir AB „Visa
gino mechanizacija“. AB „Visagino mechanizacija“, užsiimančios 
mechanizmų ir autotransporto nuoma, pardavimo pajamos augo 34,8 
proc. iki 0,4 mln. eurų dėl padidėjusių veiklos apimčių. UAB „Mažeikių 
komunalinis ūkis“ pardavimo pajamos didėjo 32,3 proc. iki 1,1 mln. eurų 
dėl 57,5 proc. pakilusių atliekų tvarkymo pajamų, kurios sudarė didžiau
sią dalį įmonės pajamų. UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, teikian
čios viešųjų infrastruktūrinių projektų valdymo ir statybos techninės 
priežiūros paslaugas, pardavimo pajamos ataskaitiniu laikotarpiu augo 
26,3 proc. iki 4,0 mln. eurų dėl elektoriniu būdu pradėtų vykdyti nekilno
jamojo turto pardavimų, kurie padidino pajamas 0,5 mln. eurų. Bendrai 
kitų įmonių sektoriaus uždirbtų pardavimo pajamų sumai šių SVĮ pa
jamos neturėjo reikšmingos įtakos, kadangi buvo sąlyginai nedidelės ir 
kartu sudarė 5,5 mln. eurų, t. y. 2,7 proc. viso sektoriaus pajamų. 

Didžiausias pardavimo pajamų nuosmukis iš analizuojamo sektoriaus 
įmonių, siekęs daugiau nei 50 proc., buvo fiksuotas SĮ Šiaulių oro uos
tas, UAB „Neringos komunalininkas“ ir UAB „Pabradės komunalinis 
ūkis“. SĮ Šiaulių oro uostas pardavimo pajamų mažėjimui 79,9 proc. iki 
0,1 mln. eurų įtakos turėjo ženkliai sumažėjęs (89 proc. mažiau nei 2018 
metais) reaktyvinio kuro pardavimas. UAB „Neringos komunalininkas“ 
pardavimo pajamos kritimą 57,1 proc. iki 0,8 mln. eurų daugiausiai 
lėmė veiklos apimčių mažėjimas. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ 

pardavimo pajamos mažėjimui 50,6 proc. iki 1,3 mln. eurų įtaką darė 
mažėjęs geriamojo vandens tiekimas. 

Lyginant didžiausių Lietuvos miestų savivaldybes, iš kitų įmonių sek
toriui priskirtų Vilniaus SVĮ, be jau minėtos UAB „Vilniaus vysty
mo kompanija“, pardavimo pajamos 2019 metais labiausiai augo 
UAB „Vilniaus apšvietimas“ ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“, kurių augi
mas atitinkamai siekė 9,2 proc. iki 7,9 mln. eurų ir 3,6 proc. iki 2,7 mln. 
eurų. Didesnes šių įmonių pardavimo pajamas lėmė išaugusios veiklos 
apmintys. Didžiausiu teigiamu pardavimo pajamų pokyčiu tarp Kauno 
miesto SVĮ išsiskyrė UAB „Kauno švara“. Dėl neplanuoto miesto valy
mo ir priežiūros darbų apimčių augimo bendrovės pardavimo pajamos 
didėjo 9,5 proc. arba 2,0 mln. eurų. Didžiausias neigiamas pardavimo 
pajamų pokytis tarp Kauno miesto SVĮ stebimas UAB „Kauno gatvių 
apšvietimas“. Dėl mažėjusių veiklos apimčių bendrovės pardavimo pa
jamos krito 15,2 proc. iki 6,2 mln. eurų. Kitų įmonių sektoriuje veikianti 
ir daugiausiai pardavimo pajamų 2019 metais gavusi Klaipėdos miesto 
SVĮ – UAB „Gatvių apšvietimas“, kurios apyvarta siekė 2,5 mln. eurų ir 
buvo 2,2 proc. didesnė nei praėjusiais metais. Lyginant su 2018 metais, 
UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“, daugiausiai pajamų analizuoja
mame sektoriuje generavusios Šiaulių miesto SVĮ, pardavimo pajamos 
sumažėjo 2,5 proc. ir sudarė 1,9 mln. eurų daugiausiai dėl dalies darbų 
perkėlimo į 2020 metus. Iš Panevėžio miesto SVĮ, priskirtų kitų įmonių 
sektoriui, didžiausiu pajamų augimu, siekusiu 4,6 proc. iki 5,4 mln. eurų, 
išsiskyrė AB „Panevėžio specialus autotransportas“. Tai lėmė naujų 
sutarčių sudarymas, žiemos laikotarpiu didėjusios veiklos apimtys bei 
laimėti konkursai atliekų tvarkymui ir vežimui ne Panevėžio mieste. 
UAB „Panevėžio gatvės“ pardavimo pajamos mažėjo 10,0 proc. iki 2,3 
mln. eurų, daugiausiai dėl 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutrūkusios rangos 
sutarties su Panevėžio miesto savivaldybe, kurios atliekami darbai su
darė 59 proc. visų bendrovės atliekamų darbų.
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Dividendai ir pelno įmokos savivaldybėms 4 469                 2 717               -39,2%



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS

Kitų įmonių sektoriaus EBITDA maržos rodiklis 2016  2019 metais buvo 
žemesnis už visų SVĮ portfelio ir analizuojamu laikotarpiu nežymiai 
svyravo nuo 13,8 proc. laikotarpio pradžioje iki 14,4 proc. laikotarpio 
pabaigoje. 2018 metais kitų įmonių sektoriaus EBITDA marža, lyginant 
su 2017 metais, augo 2,0 procentinio punkto ir pasiekė 2016 metų lygį 
– 13,8 proc. Per 2019 metus sektoriaus EBITDA marža augo 0,6 proc. 
punkto iki 14,4 proc. ir buvo didžiausia visu analizuojamu laikotarpiu, 
tačiau 1,0 procentinio punkto žemesnė už ataskaitinių metų visų SVĮ 
portfelio EBITDA maržą.

2019 metus pelningai baigė 69 iš 105 į kitų įmonių sektorių įtrauktų 
SVĮ. Likusios 36 šio sektoriaus SVĮ ataskaitiniu laikotarpiu patyrė nuos
tolį, kuris siekė nuo 1,2 tūkst. eurų (SĮ Biržų agrolaboratorija) iki 610,7 
tūkst. eurų (UAB „Nemenčinės komunalininkas“). Grynasis pelnas tarp 
pelningai veikusių įmonių svyravo nuo 0,6 tūkst. eurų (UAB Šal čininkų 
vaistinė ir UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“) iki 2,3 mln. eurų 
(UAB „Kauno švara“). Iš viso kitų įmonių sektoriaus SVĮ per 2019 metus 
uždirbo 8,0 mln. eurų grynojo pelno – 9,7 proc. mažiau nei prieš metus. 
Didžiausią įtaką neigiamam pokyčiui, dėl mažėjusių veiklos apimčių, 
turėjo UAB „Vi sa gino energija“, kurios grynasis pelnas, lyginant su 
2018 metais, sumažėjau daugiau nei per pusę ir siekė 0,5 mln. eurų, kai 
2018 metais uždarbis siekė 1,1 mln. eurų. Taip pat reikšmingos įtakos 
turėjo UAB „Elek trėnų komunalinis ūkis“, kurios pelnas 2019 metais 
buvo 0,3 mln. eurų mažesnis nei 2018 metais, bei UAB „Nemenčinės 

komunalininkas“, kurios nuostolis paskutinius ketverius metus stabi
liai augo ir 2019 metų pabaigoje siekė 0,6 mln. eurų. Nors kitų įmonių 
sektoriaus grynasis pelnas ataskaitiniu laikotarpiu mažėjo. Ryškiausias 
grynojo rezultato pokytis buvo UAB „Vilniaus apšvietimas“, kurios 
pelnas, lyginant su 2018 metais, padidėjo net 11 kartų ir siekė 1,3 mln. 
eurų daugiausia dėl sukauptų tiesioginių sąnaudų, vykdant Vilniaus 
gatvių apšvietimo elektros tinklų modernizavimo projekto, perkėlimo 
į turto straipsnius.

Analizuojamo sektoriaus nuosavo kapitalo grąža 2016 – 2018 metų lai
kotarpiu buvo artima viso SVĮ portfelio kapitalo grąžos rodiklio reikšmei, 
tačiau 2019 metais sektoriaus ROE buvo 1,1 proc. punkto didesnis nei 
viso SVĮ portfelio ROE, bet 0,5 proc. punkto mažesnis nei 2018 metų kitų 
įmonių sektoriaus ROE. Kitų įmonių sektoriaus nuosavo kapitalo grąžos 
mažėjimui daugiausia įtakos turėjo UAB „Visagino energija“ didesnis 
grynojo pelno neigiamas pokytis nei nuosavo kapitalo, sąlygojęs ben
drovės nuosavo kapitalo grąžos mažėjimą 2,1 procentiniais punktais 
punktų iki 2,2 proc. Taip pat įtakos turėjo UAB „Nemenčinės komuna
lininkas“ nuosavo kapitalo mažėjimas 2,7 proc. punkto iki 15,5 proc., 
dėl teigiamo nuosavo kapitalo ir neigiamo grynojo nuostolio pokyčių, 
kuris parodo neefektyviai išnaudojamą įmonės kapitalą. Didžiausią 
ROE rodiklį iš 10 didžiausių kitų įmonių sektoriaus turėjo UAB „Kauno 
švara“, kuris sudarė 17,5 proc., tačiau taip pat mažėjo 3,6 proc. punktais 
ir turėjo įtakos bendram sektoriaus ROE mažėjimui.

Kitų įmonių sektoriaus turtas 2016 – 2019 metų laikotarpiu kasmet vis 
labiau augo ir 2019 metų pabaigoje siekė 477,1 mln. eurų. Analizuoja
mo sektoriaus apskaitinė disponuojamo turto vertė ataskaitiniais me
tais buvo 14,2 proc. didesnė nei su 2016 metais. Turto vertės augimui 
5,6 proc. 2019 metais, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, 
daugiausiai įtakos turėjo beveik 9 kartais išaugusi UAB „Šiaulių gatvių 
apšvietimas“ turto vertė. Ji 2019 metų pabaigoje siekė 13,3 mln. eurų 
(2018 metais – 1,5 mln. eurų), dėl Šiaulių miesto savivaldybės nuos
avybės teise įmonei perduoto apšvietimo tinklų ir šviesoforų ilgalaikio 
turto. Teigiamam sektoriaus pokyčiui reikšmingos įtakos taip pat turėjo 
UAB „Kauno švara“ turto augimas 25,0 proc. iki 24,6 mln. eurų dėl Kau
no miesto savivaldybės įmonei valdyti ir patikėjimo teise naudoti per
duotų 567 vienetų pusiau požeminių ir antžeminių komuna linių atliekų 
surinkimo konteinerių aikštelės bei 344 vienetų popieriui, plastikui ir 
stiklui konteinerių. UAB „Grinda“ turtas augo 14,8 proc. iki 38,8 mln. 
eurų daugiausiai dėl nebaigtų statybų, kurių vertė per metus padidėjo 

beveik 3 kartus iki 4,8 mln. eurų. Pažymėtina, kad didžiausią neigiamą 
poveikį sektoriaus turto vertei darė UAB „Visagino energija“, kurios 
turtas per metus sumažėjo 24,1 proc. ir 2019 metų pabaigoje siekė 36,6 
mln. eurų. Šiam pokyčiui daugiausiai įtakos turėjo po atlikto audito 
įmonės pastatų ir statinių vertės sumažėjimas 39,8 proc. Analizuojamu 
laikotarpiu kitų įmonių sektoriaus turto grąža svyravo, tačiau lyginant 
su 2016 metais mažėjo 0,2 procentiniais punktais, išlikdama beveik 
dvigubai aukštesne už viso SVĮ portfelio.
 
Nors į 2019 metų kitų įmonių sektorių buvo įtrauktos 105 SVĮ ir 69ios 
iš jų dirbo pelningai, tačiau dividendus arba pelno įmokas savivaldy
bių biudžetams paskyrė tik 23 šio sektoriaus SVĮ. Iš viso už 2019 metų 
veiklos rezultatus šių 23 SVĮ paskirtų dividendų ir pelno įmokų suma 
sudaro beveik 2,7 mln. eurų – 32,5 proc. mažiau nei buvo paskirta už 
2018 metų laikotarpį. Daugiausiai kitų įmonių sektoriui priklausan
čios 6 SVĮ papildys Kauno miesto savivaldybės biudžetą, į kurį paskirtų 

KITŲ ĮMONIŲ SEKTORIAUS VEIKLOS REZULTATAI
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dividendų ir pelno įmokų suma siekia 2,3 mln. eurų, t. y. 85,6 proc. 
viso kitų įmonių sektoriaus paskirtų dividendų ir pelno įmokų. Dau
giausia į Kauno miesto savivaldybės biudžetą už 2019 metų rezultatus 
paskyrė UAB „Kauno švara“  1,4 mln. eurų. Likusios 17 įmonių, kurios 
skyrė dividendus ar pelno įmokas, bendrai paskyrė 0,4 mln. eurų, t.  y. 

vidutiniškai po 23,5 tūkst. eurų. Verta paminėti, kad už 2018 metus 
UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ ir SĮ „Vil
niaus planas“ paskyrusios atitinkamai 1,1 mln. eurų ir 0,7 mln. eurų 
dividendų ir pelno įmokų, už 2019 metus neskyrė dividendų ir pelno 
įmokų iš viso. 

2019 metų pabaigoje kitų įmonių sektoriaus įsipareigojimų suma, siekusi 
80,7 mln. eurų, buvo 10,5 proc. didesnė nei ankstesniais metais ir didžiau
sia visu analizuojamu laikotarpiu. Didžiąją dalį (73,5 proc.) įsipareigojimų 
ataskaitiniais metais sudarė trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie per 2019 
metus padidėjo 2,7 proc. iki 59,3 mln. eurų, o likusią dalį (26,5 proc.) sudarę 
ilgalaikiai įsipareigojimai augo net 40,2 proc. iki 24,1 mln. eurų. Lyginant 
su 2018 metais, tarp 10ies didžiausių pagal turtą analizuojamo sekto
riaus SVĮ, 2019 metais įsipareigojimai labiausiai išaugo UAB „Druskininkų 
sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ (42,5 proc. iki 10,6 mln. eurų), 
UAB „Vilniaus apšvietimas“ (2,4 karto iki 2,9 mln. eurų) ir UAB „Nemėžio 
komunalininkas“ (33,3 proc. iki 5,7 mln. eurų). Pagrindinę ilgalaikių ir 
trumpalaikių įsipareigojimų dalį sudaro įsipareigojimai kredito įstaigoms 
pagal sudarytas paskolos sutartis, skirtas ilgalaikiam turtui įsigyti.
 
Kitų įmonių sektoriaus finansinės priklausomybės koeficientas augo 1,6 
procentiniais punktais ir 2019 metų pabaigoje siekė 8,3 proc. Šį pokytį 

daugiausiai lėmė 64,0 proc. iki 7,1 mln. eurų padidėję UAB „Druski
ninkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ ilgalaikiai finansiniai 
įsipareigojimai dėl sudarytų naujų kredito sutarčių koncesijos įsipa
reigojimams padengti, kurie lėmė įmonės D/E rodiklio augimą 11,2 pro
centinio punkto iki 29,8 proc. Taip pat prie prastesnės finansinės priklau
somybės rodiklio reikšmės prisidėjo AB Birštono sanatorija „Versmė“ 
pasirašyta nauja kredito sutartis su AB „Swedbank“, kurios vertė siekė 
2,7 mln. eurų. Tai buvo ir pagrindinė priežastis lėmusi pačios bendrovės 
2019 metų D/E rodiklio augimą iki 31,0 proc., kai prieš metus jis buvo 
lygus 0,0 proc. Nors ataskaitiniu laikotarpiu kitų įmonių sektoriaus fi
nansinės priklausomybės rodiklis buvo didesnis nei 2017 – 2018 metų 
laikotarpiu, tačiau, lyginant su 2016 metais, rodiklis buvo 4,3 procentinio 
punkto mažesnis. Lyginant su viso SVĮ portfelio D/E rodikliu, ataskaitin
iu laikotarpiu šio sektoriaus rodiklis buvo 5,4 proc. mažesnis. Žema D/E 
rodiklio reikšmė rodo mažesnę įmonių veiklos riziką, mažesnę priklau
somybę nuo skolintų lėšų.

Nors į kitų įmonių sektorių įtraukta daugiausiai, t. y. net 105, SVĮ, tačiau šis 
sektorius pagrindinius SVĮ sektorius lenkia tik pagal darbuotojų skaičių. 
Lyginant su 2018 metais, 2019 metų pabaigoje kitų įmonių sektoriaus 
SVĮ dirbo 1,6 proc. mažiau darbuotojų – 6 764 asmenys, iš kurių 1 014 
buvo administracijos darbuotojai. Per visą analizuojamąjį laikotarpį sek
toriuje dirbančių asmenų skaičius svyravo labai nežymiai. Kitų įmonių 
sektorius pasižymi tuo, kad jame yra daugiau smulkių įmonių. Tik 17,1 
proc. sektoriaus SVĮ dirba 100 arba daugiau asmenų. Palyginimui, 2019 
metais 105 iose kitų įmonių sektoriaus SVĮ vidutiniškai dirbo po 64 dar
buotojus, kai viešojo transporto sektoriaus 40yje įmonių vidutiniškai 
darbavosi po 153 asmenis. Daugiausiai darbuotojų tarp šio sektoriaus 
įmonių 2019 metų pabaigoje dirbo UAB „Grinda“, UAB „Kauno švara“ ir 
UAB „Druski ninkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“, kurios buvo 
įdarbinusios atitinkamai 486, 486 ir 430 asmenis. Žvelgiant į sektoriaus 

administracijos darbuotojų skaičių, pastebima mažėjimo tendencija nuo 
2017 metų.

Vertinant SVĮ kitų įmonių sektoriaus veiklos efektyvumą pagal pardavi
mo pajamas, tenkančias vienam darbuotojui, galima pastebėti augimo 
tendenciją: nagrinėjamu 2016 – 2019 metų laikotarpiu jos kasmet augo 
ir ataskaitinių metų pabaigoje siekė 29,6 tūkst. eurų darbuotojui. 2019 
metais efektyviausiai veikė UAB „Vilniaus apšvietimas“, kuris daugiau 
nei dvigubai viršijo analizuojamo sektoriaus vidurkį. Vienas darbuotojas 
bendrovei uždirbo 73,2 tūkst. eurų, tiek pat kiek ir prieš metus, tačiau 22,0 
proc. daugiau nei 2016 metais. Taip pat ženkliai sektoriaus vidurkį viršijo 
ir UAB „Visagino energija“, kurios efektyvumas nagrinėjamu laikotarpiu 
augo 17,6 proc., bei SĮ „Vilniaus miesto būstas“, kurio efektyvumas augo 
6,9 proc., kur vienas darbuotojas bendrovei atitinkamai uždirbo 66,9 tūkst. 
eurų bei 66,4 tūkst. eurų ataskaitiniais metais.



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS
VADOVŲ IR KOLEGIALIŲ ORGANŲ DARBO APMOKĖJIMAS

Vadovaujančių darbuotojų ir kolegialių organų narių 
darbo apmokėjimas
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Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS
VADOVŲ IR KOLEGIALIŲ ORGANŲ DARBO APMOKĖJIMAS

Kolegialių priežiūros ir valdymo organų narių darbo užmokestis

SVĮ valdymo organai turi būti nurodyti įmonių įstatuose. Dažniausiai su
daromas kolegialus priežiūros ir valdymo organas yra valdyba, gerokai 
rečiau renkama stebėtojų taryba (toliau vadinami kolegialiu priežiūros 
ir valdymo organu – KO). Akcininkams nusprendus (dažniausiai didelių 
įmonių atveju), SVĮ gali turėti suformuotą tiek valdybą, tiek stebėtojų ta
rybą. 2019 metų pabaigoje 155iose savivaldybės valdomose įmonėse, 
t. y. 62,8 proc. visų SVĮ, veikė valdybos arba stebėtojų tarybos. Likusiose 
SVĮ iš viso nėra sudaryta KO, t. y. beveik trečdalyje savivaldybių visų SVĮ 
vienintelis valdymo organas yra vienasmenis – įmonės vadovas.

KO narių atlygį SVĮ lygmenyje reguliuoja Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių 
ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“. Jis pri
valomas tik savivaldybės įmonėms. Savivaldybės įmonių KO narių atlygio 
politikoje nustatyta, kad valdybos nariams taikoma valandinė apmokė
jimo sistema, t. y. KO nariai pildo veiklos ataskaitas, o už dirbtas valandas 
atlyginama pagal valandinį įkainį, kurį nustato savininko teises ir parei
gas įgyvendinančios institucijos. Papildomai numatyta, jog atlygis KO 
na riui negali būti didesnis nei 1/5 įmonės vadovo darbo užmokesčio ir 
yra išmokamas kartą per ketvirtį. KO narių, kurie yra valstybės tarnautojai, 
atlygis pervedamas į valstybės biudžetą, t. y. įmonė patiria išlaidas, bet 
konkretus asmuo atlygio už darbą KO veikloje negauna. KO nariams taip 
pat papildomai gali būti kompensuojamos patirtos kelionės išlaidos. KO 
nariams skiriamas atlygis skatina siekti įmonių veiklos strategijoje nu
statytų tikslų, didinti KO narių profesionalumą.
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Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS
VIDAUS SANDORIAI

  1   2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2014/92/ES dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo 
sąskaitų perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis



68

  2   Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1S91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS
VIDAUS SANDORIAI
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Šaltinis: Viešųjų pirnkimų tarnyba
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VIDAUS SANDORIAI

Šaltinis: Viešųjų pirkimų tarnyba
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  1   2017 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 533 „Dėl Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, netekęs galios 2019 m. kovo 9 d.

Savivaldybės valdomų bendrovių suteikta parama



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS
SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ SUTEIKTA PARAMA
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Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS
SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ SUTEIKTA PARAMA





Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS
ĮMONIŲ APRAŠYMAI

Lentelėje pateikiami Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių, detaliau aprašytų 79100 puslapiuose, 2019 metų rezultatai.



* Informacija parengta pagal įmonės pateiktas neaudituotas finansines ataskaitas
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Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS

www.vilniausviesasistransportas.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 40 726 40 345 -0,9%

Pardavimo savikaina 37 170 36 648 -1,4%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 556 3 697 +4,0%

Pardavimo sąnaudos 38 16 -57,6%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 5 430 5 022 -7,5%

Kitos veiklos rezultatai 748 702 -6,2%

Finansinė ir investicinė veikla 1 121 -317 -

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -43 -957 -2 141,0%

Pelno mokestis -152 -119 +21,7%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 109 -838 -

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 66 700 81 901 +22,8%

Trumpalaikis turtas 25 878 15 861 -38,7%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 051 4 815 -56,4%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 173 78 -54,7%

Turto iš viso 92 750 97 840 +5,5%

Nuosavas kapitalas 31 875 39 346 +23,4%

Dotacijos, subsidijos 11 697 17 529 +49,9%

Atidėjiniai 3 092 4 813 +55,7%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 46 085 36 152 -21,6%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

24 655 24 458 -0,8%

Finansiniai įsipareigojimai 24 655 24 458 -0,8%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

21 431 11 694 -45,4%

Finansiniai įsipareigojimai 10 688 5 095 -52,3%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 92 750 97 840 +5,5%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 0,1% -0,9% -1,0 p. p.

ROE 0,3% -2,4% -2,7 p. p.

D/E 100,9% 75,1% -35,8 p. p.

EBITDA 1 999 4 595 +129,8%

EBITDA marža 4,9% 11,4% +6,5 p. p.

Grynojo pelno marža 0,3% -2,1% -2,3 p .p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 2 032 2 057 +1,2%

Administracijos darbuotojų skaičius 202 196 -3,0%

AKCININKAI (2019-12-31)

Vilniaus miesto savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Rimantas Markauskas

Valdybos pirmininkas Danuta Narbut

Valdybos nariai Gytis Bendorius*
Vaidotas Meškauskas

Laura Augytė-Kamarauskienė*
Valdas Puzeras*

Jonas Bagdonavičius*

*Nepriklausomas narys (-ė)
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 29 106 30 077 +3,3%

Pardavimo savikaina 25 722 26 392 +2,6%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 384 3 685 +8,9%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 3 174 3 810 +20,1%

Kitos veiklos rezultatai 286 294 +2,7%

Finansinė ir investicinė veikla -5 -41 -677,4%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 491 128 -74,0%

Pelno mokestis 118 64 -45,3%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 373 63 -83,0%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 13 691 42 543 +210,7%

Trumpalaikis turtas 7 579 22 220 +193,2%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 658 19 728 +248,6%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 240 543 +126,2%

Turto iš viso 21 510 65 305 +203,6%

Nuosavas kapitalas 14 067 14 131 +0,5%

Dotacijos, subsidijos 621 36 -94,2%

Atidėjiniai 703 875 +24,4%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 5 672 49 792 +777,9%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

359 28 991 +7 980,1%

Finansiniai įsipareigojimai 359 21 567 +5 910,9%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

5 313 20 801 +291,5%

Finansiniai įsipareigojimai 431 1 662 +286,0%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 447 472 +5,5%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 21 510 65 305 +203,6%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 1,7% 0,1% -1,6 p. p.

ROE 2,9% 0,4% -2,4 p. p.

D/E 5,6% 164,4% +158,8 p. p.

EBITDA 3 364 2 797 -16,9%

EBITDA marža 11,6% 9,3% -2,3 p. p.

Grynojo pelno marža 1,3% 0,2% -1,1 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 1 147 1 233 +7,5%

Administracijos darbuotojų skaičius 121 120 -0,8%

AKCININKAI (2019-12-31)

Kauno miesto savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis 

Valdybos pirmininkas Petras Ganiprauskas*

Valdybos nariai Giedrius Kazlauskas
Artūras Andriuška
Aida Radauskaitė*
Julija Mažeikienė*

*Nepriklausomas narys (-ė)



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 24 364 24 579 +0,9%

Pardavimo savikaina 20 407 19 831 -2,8%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 957 4 748 +20,0%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2 548 2 983 +17,0%

Kitos veiklos rezultatai 512 94 -81,6%

Finansinė ir investicinė veikla -70 -11 +84,7%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 850 1 849 -0,1%

Pelno mokestis 163 152 -6,8%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 688 1 697 +0,6%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 165 167 172 762 +4,6%

Trumpalaikis turtas 11 947 5 494 -54,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 208 2 047 -75,1%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 439 418 -4,6%

Turto iš viso 177 553 178 674 0,6%

Nuosavas kapitalas 117 650 117 047 -0,5%

Dotacijos, subsidijos 54 090 55 094 +1,9%

Atidėjiniai 999 1 006 +0,7%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 4 804 5 515 +14,8%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

824 272 -67,0%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

3 981 5 243 +31,7%

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 9 12 +36,7%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 177 553 178 674 +0,6%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 1,0% 1,0% 0,0%

ROE 1,4% 1,4% 0,0%

D/E 0,0% 0,0% -

EBITDA 8 930 9 110 +2,0%

EBITDA marža 36,7% 37,1% +0,4 p. p.

Grynojo pelno marža 6,9% 6,9% 0,0%

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 386 376 -2,6%

Administracijos darbuotojų skaičius 18 16 -11,1%

AKCININKAI (2019-12-31)

Kauno miesto savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Ramūnas Petras Šulskus

Valdybos pirmininkas Konstantinas Pesenka*

Valdybos nariai Antanas Etneris*
Gediminas Ganatauskas*

Mindaugas Šimkus*
Saulius Lazauskas*

*Nepriklausomas narys (-ė)
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 36 982 33 113 -10,5%

Pardavimo savikaina 20 666 22 881 +10,7%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 16 316 10 232 -37,3%

Pardavimo sąnaudos 3 463 3 869 +11,7%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 6 468 6 713 +3,8%

Kitos veiklos rezultatai 26 102 +296,5%

Finansinė ir investicinė veikla 36 3 -92,2%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 6 446 -245 -

Pelno mokestis 892 -6 -

Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 554 -240 -

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 117 602 133 546 +13,6%

Trumpalaikis turtas 21 840 8 944 -59,9%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17 129 4 456 -74,0%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 985 930 -5,6%

Turto iš viso 140 427 143 420 +2,1%

Nuosavas kapitalas 128 162 128 153 0,0%

Dotacijos, subsidijos 198 61 -69,3%

Atidėjiniai 271 226 -16,7%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 11 797 14 980 +27,0%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

2 260 3 014 +33,4%

Finansiniai įsipareigojimai 1 284 427 -66,7%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

9 537 11 966 +25,5%

Finansiniai įsipareigojimai 857 857 0,0%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 140 427 143 420 +2,1%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 4,0% -0,2% -4,2 p. p.

ROE 4,4% -0,2% -4,6 p. p.

D/E 1,7% 1,0% -0,7 p. p.

EBITDA 11 873 6 021 -49,3%

EBITDA marža 32,1% 18,2% -13,9 p. p.

Grynojo pelno marža 15,0% -0,7% -15,7 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 3 000 0 -100,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 656 683 +4,1%

Administracijos darbuotojų skaičius 149 168 +12,8%

AKCININKAI (2019-12-31)

Vilniaus miesto savivaldybė 94,3%

Vilniaus rajono savivaldybė 2,3%

Švenčionių rajono savivaldybė 2,0%

Šalčininkų rajono savivaldybė 1,4%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Marius Švaikauskas

Valdybos pirmininkas Adomas Bužinskas

Valdybos nariai Laura Joffė*
Rytis Ambrazevičius*

Robertas Šerėnas*
 Edvardas Varoneckas
Miroslav Romanovski
Jurgita Petrauskienė*

*Nepriklausomas narys (-ė)
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 15 283 15 755 +3,1%

Pardavimo savikaina 12 367 12 762 +3,2%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 916 2 993 +2,7%

Pardavimo sąnaudos 1 238 1 258 +1,7%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 207 1 391 +15,2%

Kitos veiklos rezultatai 457 490 +7,1%

Finansinė ir investicinė veikla -13 37 -

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 915 870 -4,9%

Pelno mokestis -2 4 -

Grynasis pelnas (nuostoliai) 917 867 -5,4%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 131 523 140 161 +6,6%

Trumpalaikis turtas 3 048 2 981 -2,2%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 880 692 -21,4%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 22 23 +1,7%

Turto iš viso 134 593 143 164 +6,4%

Nuosavas kapitalas 66 625 67 492 +1,3%

Dotacijos, subsidijos 60 144 66 661 +10,8%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 7 824 9 011 +15,2%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

4 865 4 393 -9,7%

Finansiniai įsipareigojimai 4 230 3 749 -11,4%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

2 959 4 618 +56,1%

Finansiniai įsipareigojimai 0 659 -

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 134 593 143 164 +6,4%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 0,7% 0,6% -0,1 p. p.

ROE 1,4% 1,3% -0,1 p. p.

D/E 6,3% 6,5% +0,2 p. p.

EBITDA 5 309 5 319 +0,2%

EBITDA marža 34,7% 33,8% -1,0 p. p.

Grynojo pelno marža 6,0% 5,5% -0,5 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 367 353 -3,8%

Administracijos darbuotojų skaičius 26 26 0,0%

AKCININKAI (2019-12-31)

Klaipėdos miesto savivaldybė 86,1%

Klaipėdos rajono savivaldybė 13,0%

Neringos savivaldybė 0,9%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Benitas Jonikas

Valdybos pirmininkė Regina Derkintytė*

Valdybos nariai Andrius Kačalinas
Alenas Gumuliauskas*

Alina Mikalauskė
Valdas Tekorius*

Stebėtojų tarybos pirmininkas Valdemaras Anužis*

Stebėtojų tarybos nariai Giedrė Švedienė*
Rapolas Striūkas*
Irena Gailiuvienė

Edvardas Simokaitis
Ričardas Zulcas

*Nepriklausomas narys (-ė)
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 9 018 9 227 +2,3%

Pardavimo savikaina 7 233 7 364 +1,8%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 786 1 863 +4,3%

Pardavimo sąnaudos 326 319 -2,3%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 042 1 117 +7,2%

Kitos veiklos rezultatai 70 80 +14,7%

Finansinė ir investicinė veikla -4 -4 -11,9%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 483 504 +4,3%

Pelno mokestis 58 56 -3,5%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 425 448 +5,4%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 101 122 108 758 +7,6%

Trumpalaikis turtas 3 697 3 354 -9,3%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 147 1 543 -28,1%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 17 23 +36,7%

Turto iš viso 104 836 112 135 +7,0%

Nuosavas kapitalas 48 451 55 059 +13,6%

Dotacijos, subsidijos 44 667 46 987 +5,2%

Atidėjiniai 98 112 +14,5%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 11 614 9 971 -14,1%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

4 634 6 400 +38,1%

Finansiniai įsipareigojimai 3 190 5 386 +68,8%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

6 980 3 571 -48,8%

Finansiniai įsipareigojimai 148 114 -22,9%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 6 6 +10,3%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 104 836 112 135 +7,0%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 0,4% 0,4% 0,0%

ROE 0,9% 0,9% 0,0%

D/E 6,9% 10,0% +3,1 p. p.

EBITDA 2 374 2 548 +7,3%

EBITDA marža 26,3% 27,6% +1,3 p. p.

Grynojo pelno marža 4,7% 4,9% +0,1 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 120 0 -100,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 248 244 -1,6%

Administracijos darbuotojų skaičius 26 26 0,0%

AKCININKAI (2019-12-31)

Šiaulių miesto savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Jonas Matkevičius

Valdybos pirmininkas Vincas Urbonavičius

Valdybos nariai Jonas Matkevičius
Vida Lašienė

Angelija Michalauskienė*
Audronė Danielaitienė*

Česlovas Kasputis*

*Nepriklausomas narys (-ė)



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 8 714 9 265 +6,3%

Pardavimo savikaina 6 677 6 982 +4,6%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 037 2 284 +12,1%

Pardavimo sąnaudos 332 340 +2,7%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 206 1 231 +2,0%

Kitos veiklos rezultatai 188 13 -93,1%

Finansinė ir investicinė veikla -47 -37 +22,0%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 640 688 +7,6%

Pelno mokestis -6 -17 -165,6%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 646 705 +9,1%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 59 110 60 194 +1,8%

Trumpalaikis turtas 2 588 3 272 +26,4%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 281 1 718 +34,1%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 112 103 -8,0%

Turto iš viso 61 810 63 569 +2,8%

Nuosavas kapitalas 25 941 26 337 +1,5%

Dotacijos, subsidijos 32 057 31 285 -2,4%

Atidėjiniai 822 906 +10,2%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2 976 5 027 +68,9%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

1 322 3 258 +146,5%

Finansiniai įsipareigojimai 1 322 3 258 +146,5%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

1 654 1 769 +6,9%

Finansiniai įsipareigojimai 434 222 -48,9%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 14 15 +3,6%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 61 810 63 569 +2,8%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 1,0% 1,1% +0,1 p. p.

ROE 2,5% 2,7% +0,2 p. p.

D/E 6,8% 13,2% +6,4 p. p.

EBITDA 2 292 2 360 +3,0%

EBITDA marža 26,3% 25,5% -0,8 p. p.

Grynojo pelno marža 7,4% 7,6% +0,2 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 310 325 +4,8%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 236 236 0,0%

Administracijos darbuotojų skaičius 9 9 0,0%

AKCININKAI (2019-12-31)

Panevėžio miesto savivaldybė 95,0%

Panevėžio rajono savivaldybė 5,0%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Saulius Venckus

Valdybos pirmininkas Saulius Venckus

Valdybos nariai Tomas Jukna
Asta Puodžiūnienė

Arvydas Šatas

Stebėtojų tarybos pirmininkas Nepaskirtas

Stebėtojų tarybos nariai Algis Čeponis* 
Virginijus Viržintas*

Rita Servienė 
Juozas Bečelis

*Nepriklausomas narys (-ė)
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 3 481 3 442 -1,1%

Pardavimo savikaina 2 571 2 785 +8,3%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 910 657 -27,8%

Pardavimo sąnaudos 313 343 +9,4%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 607 515 -15,2%

Kitos veiklos rezultatai 27 221 +702,1%

Finansinė ir investicinė veikla 0 -5 -

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 17 15 -11,4%

Pelno mokestis 14 11 -17,6%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 4 +11,7%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 35 618 36 365 +2,1%

Trumpalaikis turtas 1 643 1 278 -22,2%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 659 478 -27,5%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 8 8 -3,1%

Turto iš viso 37 269 37 651 +1,0%

Nuosavas kapitalas 16 566 16 570 +0,1%

Dotacijos, subsidijos 18 632 18 568 -0,3%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2 071 2 513 +21,4%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

1 263 1 671 +32,2%

Finansiniai įsipareigojimai 641 900 +40,4%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

807 842 +4,3%

Finansiniai įsipareigojimai 45 45 0,0%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 37 269 37 651 +1,0%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 0,0% 0,0% -

ROE 0,0% 0,0% -

D/E 4,1% 5,7% +1,6 p. p.

EBITDA 542 587 +8,2%

EBITDA marža 15,6% 17,1% +1,5 p. p.

Grynojo pelno marža 0,1% 0,1% 0,0%

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 129 125 -3,1%

Administracijos darbuotojų skaičius 10 12 +20,0%

AKCININKAI (2019-12-31)

Kėdainių rajono savivaldybė 99,9%

Fiziniai asmenys 0,1%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Rimgaudas Praninskas



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS

www.vandenys.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 4 325 4 526 +4,7%

Pardavimo savikaina 2 737 2 911 +6,3%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 588 1 616 +1,8%

Pardavimo sąnaudos 246 305 +23,8%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 131 1 184 +4,7%

Kitos veiklos rezultatai 31 68 +117,7%

Finansinė ir investicinė veikla -30 -20 +33,9%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 211 175 -17,4%

Pelno mokestis 0 0 -

Grynasis pelnas (nuostoliai) 211 175 -17,4%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 42 218 43 464 +3,0%

Trumpalaikis turtas 2 225 1 646 -26,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 572 893 -43,2%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 18 19 +2,8%

Turto iš viso 44 461 45 128 +1,5%

Nuosavas kapitalas 18 365 18 540 +1,0%

Dotacijos, subsidijos 23 296 23 765 +2,0%

Atidėjiniai 55 55 0,0%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2 744 2 768 +0,9%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

1 117 1 428 +27,8%

Finansiniai įsipareigojimai 1 117 1 428 +27,8%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

1 627 1 340 -17,7%

Finansiniai įsipareigojimai 209 87 -58,4%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 44 461 45 128 +1,5%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 0,5% 0,4% -0,1 p. p.

ROE 1,2% 0,9% -0,3 p. p.

D/E 7,2% 8,2% +1,0 p. p.

EBITDA 1 365,3 1 300,5 -4,7%

EBITDA marža 31,6% 28,7% -2,8 p. p.

Grynojo pelno marža 4,9% 3,9% -1,0 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 133 136 +2,3%

Administracijos darbuotojų skaičius 54 54 0,0%

AKCININKAI (2019-12-31)

Alytaus miesto savivaldybė 99,9%

Kiti akcininkai 0,1%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Jurijus Červiakovskis

Valdybos pirmininkas Vytautas Junevičius*

Valdybos nariai Darius Tamauskas*
Palmira Raškauskienė

*Nepriklausomas narys (-ė)
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www.tauragesvandenys.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 2 600 2 848 +9,6%

Pardavimo savikaina 1 947 2 163 +11,1%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 653 686 +5,1%

Pardavimo sąnaudos 201 255 +26,9%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 419 423 +0,9%

Kitos veiklos rezultatai 90 120 +33,0%

Finansinė ir investicinė veikla -1 1 +225,0%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 122 128 +5,5%

Pelno mokestis 21 15 -30,4%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 100 113 +13,2%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 37 303 35 778 -4,1%

Trumpalaikis turtas 926 1 213 +31,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 399 623 +56,2%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 2 4 +162,5%

Turto iš viso 38 231 36 995 -3,2%

Nuosavas kapitalas 4 834 4 988 +3,2%

Dotacijos, subsidijos 31 385 30 038 -4,3%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2 009 1 967 -2,1%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

1 249 1 218 -2,4%

Finansiniai įsipareigojimai 1 248 1 217 -2,4%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

760 748 -1,5%

Finansiniai įsipareigojimai 61 61 0,0%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 3 3 0,0%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 38 231 36 995 -3,2%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 0,3% 0,3% 0,0 p. p.

ROE 2,1% 2,3% +0,2 p. p.

D/E 27,1% 25,6% -1,4 p. p.

EBITDA 525 585 +11,4%

EBITDA marža 20,2% 20,5% +0,3 p. p.

Grynojo pelno marža 3,9% 4,0% +0,1 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 105 104 -1,0%

Administracijos darbuotojų skaičius 14 14 0,0%

AKCININKAI (2019-12-31)

Tauragės rajono savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Eduardas Anulis

Valdybos pirmininkas Jurgita Austrevičienė*

Valdybos nariai Redutė Masolienė
Mindaugas Černeckas

Jonas Gečas
Rimantė Gailienė*

*Nepriklausomas narys (-ė)



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS

www.utenosvandenys.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 4 979 5 049 +1,4%

Pardavimo savikaina 3 446 3 680 +6,8%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 534 1 369 -10,8%

Pardavimo sąnaudos 211 214 +1,4%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 779 783 +0,6%

Kitos veiklos rezultatai 29 37 +26,7%

Finansinė ir investicinė veikla 3 8 +179,3%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 576 417 -27,7%

Pelno mokestis 91 63 -31,4%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 485 354 -27,0%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 39 745 42 235 +6,3%

Trumpalaikis turtas 1 717 1 766 +2,8%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 879 1 010 +14,9%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 13 16 +23,8%

Turto iš viso 41 476 44 017 +6,1%

Nuosavas kapitalas 16 330 16 684 +2,2%

Dotacijos, subsidijos 23 754 24 780 +4,3%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 1 391 2 553 +83,5%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

443 1 745 +294,3%

Finansiniai įsipareigojimai 443 1 745 +294,3%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

949 809 -14,8%

Finansiniai įsipareigojimai 86 156 +80,8%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 41 476 44 017 +6,1%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 1,2% 0,8% -0,4 p. p.

ROE 3,0% 2,1% -0,9 p. p.

D/E 3,2% 11,4% +8,2 p. p.

EBITDA 1 569 1 392 -11,3%

EBITDA marža 31,5% 27,6% -3,9 p. p.

Grynojo pelno marža 9,7% 7,0% -2,7 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 124 129 +4,0%

Administracijos darbuotojų skaičius 14 15 +7,1%

AKCININKAI (2019-12-31)

Utenos rajono savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Gintaras Diržauskas

Valdybos pirmininkas Vytautas Leika

Valdybos nariai Sigita Paškevičienė*
Rimantas Bakas*
Donata Lubienė 

Rimantas Šiaučiūnas*

*Nepriklausomas narys (-ė)
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www.kaunoenergija.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 61 316 54 649 -10,9%
Pardavimo savikaina 54 562 51 321 -5,9%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 6 755 3 328 -50,7%

Pardavimo sąnaudos 1 208 1 135 -6,0%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 622 1 555 -4,2%
Kitos veiklos rezultatai 920 468 -49,1%
Finansinė ir investicinė veikla -316 -271 +14,4%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 4 529 835 -81,6%

Pelno mokestis 565 -98 -
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 963 933 -76,5%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 125 300 139 789 +11,6%

Trumpalaikis turtas 22 835 14 214 -37,8%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8 761 2 219 -74,7%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 131 93 -29,0%

Turto iš viso 148 266 154 096 +3,9%

Nuosavas kapitalas 89 967 89 825 -0,2%

Dotacijos, subsidijos 18 235 25 519 +39,9%

Atidėjiniai 6 318 6 088 -3,6%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 33 609 32 512 -3,3%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

19 340 18 917 -2,2%

Finansiniai įsipareigojimai 19 338 17 651 -8,7%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

14 269 13 595 -4,7%

Finansiniai įsipareigojimai 4 483 4 742 +5,8%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 137 152 +10,5%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 148 266 154 096 +3,9%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 2,7% 0,6% -2,0 p. p.
ROE 4,4% 1,0% -3,4 p. p.
D/E 26,5% 24,9% -1,5 p. p.
EBITDA 12 147 8 536 -29,7%
EBITDA marža 19,8% 15,6% -4,2 p. p.
Grynojo pelno marža 6,5% 1,7% -4,8 p. p.
GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 441 402 -11,8%
Administracijos darbuotojų skaičius 6 5 -16,7%
AKCININKAI (2019-12-31)

Kauno miesto savivaldybė 92,8%
Kauno rajono savivaldybė 3,8%
Jurbarko savivaldybė 1,7%
Kiti akcininkai 1,7%
VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Vaidas Šleivys
Valdybos pirmininkas Nerijus Mordas
Valdybos nariai Paulius Keras

Algimantas Stasys Anužis*
Karolis Šiugžda*
Karolis Dekeris*

Stebėtojų tarybos pirmininkas Antanas Etneris*
Stebėtojų tarybos nariai Rūta Šimkaitytė – Kudarauskė 

Saulius Lazauskas*
Konstantinas Pesenka*

Justas Limanauskas*
Mindaugas Šimkus*

*Nepriklausomas narys (-ė)



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS

www.chc.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 140 878 129 997 -7,7%

Pardavimo savikaina 104 069 95 112 -8,6%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 36 809 34 885 -5,2%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 32 886 29 551 -10,1%

Kitos veiklos rezultatai 2 323 765 -67,0%

Finansinė ir investicinė veikla -231 -66 +71,4%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 6 014 6 033 +0,3%

Pelno mokestis 76 -315 -

Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 938 6 348 +6,9%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 95 916 109 027 +13,7%

Trumpalaikis turtas 45 026 30 829 -31,5%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 195 4 014 -4,3%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 0 0 -

Turto iš viso 140 942 139 856 -0,8%

Nuosavas kapitalas 96 063 102 443 +6,6%

Dotacijos, subsidijos 6 063 9 832 +62,2%

Atidėjiniai 3 824 2 563 -33,0%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 34 992 25 018 -28,5%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

7 958 8 637 +8,5%

Finansiniai įsipareigojimai 7 619 6 191 -18,7%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

27 034 16 380 -39,4%

Finansiniai įsipareigojimai 1 430 1 429 -0,1%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 140 942 139 856 -0,8%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 4,5% 4,5% 0,0 p. p.

ROE 6,3% 6,4% +0,1 p. p.

D/E 9,4% 7,4% -2,0 p. p.

EBITDA 14 792 15 248 +3,1%

EBITDA marža 10,5% 11,7% +1,2 p. p.

Grynojo pelno marža 4,2% 4,9% +0,7 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 617 578 -6,3%

Administracijos darbuotojų skaičius 336 313 -6,8%

AKCININKAI (2019-12-31)

Vilniaus miesto savivaldybė 99,4%

UAB „Vilniaus energija“ 0,3%

Kiti akcininkai 0,3%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Gerimantas Bakanas

Valdybos pirmininkas Adomas Bužinskas

Valdybos nariai Eglė Čiužaitė*
Valdas Janonis* 

Edvardas Varoneckas
Rokas Masiulis*

*Nepriklausomas narys (-ė)
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www.pe.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 37 023 34 581 -6,6%
Pardavimo savikaina 32 420 30 593 -5,6%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 604 3 988 -13,4%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2 731 3 795 +39,0%
Kitos veiklos rezultatai 3 214 251 -92,2%
Finansinė ir investicinė veikla 50 262 +423,0%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 5 136 705 -86,3%

Pelno mokestis -33 -35 -5,5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 169 740 -85,7%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 78 981 85 979 +8,9%

Trumpalaikis turtas 10 464 7 640 -27,0%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 343 356 -73,5%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 46 98 +111,7%

Turto iš viso 89 491 93 717 +4,7%

Nuosavas kapitalas 54 959 54 954 +0,0%

Dotacijos, subsidijos 23 184 27 276 +17,7%

Atidėjiniai 1 104 1 265 +14,6%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 10 244 10 222 -0,2%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

1 718 4 -99,8%

Finansiniai įsipareigojimai 1 716 0 -100,0%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

8 526 10 218 +19,9%

Finansiniai įsipareigojimai 1 716 4 643 +170,6%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 89 491 93 717 +4,7%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 6,0% 0,8% -5,2 p. p.
ROE 9,8% 1,3% -8,5 p. p.
D/E 6,2% 8,4% 2,2 p. p.
EBITDA 9 506 4 929 -48,1%
EBITDA marža 25,7% 14,3% -11,4 p. p.
Grynojo pelno marža 14,0% 2,1% -11,8 p. p.
GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 746 233 -68,7%
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 478 448 -6,3%
Administracijos darbuotojų skaičius 6 6 0,0%
AKCININKAI (2019-12-31)

Panevėžio miesto savivaldybė 59,4%
Kėdainių rajono savivaldybė 13,4%
Rokiškio rajono savivaldybė 6,8%
Kupiškio rajono savivaldybė 5,9%
Pasvalio rajono savivaldybė 5,7%
Zarasų rajono savivaldybė 4,8%
Panevėžio rajono savivaldybė 2,2%
Privatūs asmenys 0,2%
AB SEB bankas 1,6%
VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Petras Diksa
Valdybos pirmininkas Petras Diksa
Valdybos nariai Tomas Jukna

Arvydas Šatas
Stebėtojų tarybos pirmininkas Jokūbas Leipus
Stebėtojų tarybos nariai Dalius Vadluga

Egidijus Mikalajūnas*
Mantas Burokas*
Rimantas Bakas*

*Nepriklausomas narys (-ė)



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS

www.klenergija.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 37 402 33 737 -9,8%

Pardavimo savikaina 33 686 32 358 -3,9%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 3 716 1 379 -62,9%

Pardavimo sąnaudos 826 875 +6,0%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 830 1 970 +7,6%

Kitos veiklos rezultatai 1 561 2 565 +64,4%

Finansinė ir investicinė veikla 433 413 -4,7%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 3 054 1 512 -50,5%

Pelno mokestis -2 68 +3 787,8%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 055 1 444 -52,7%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 60 142 65 560 +9,0%

Trumpalaikis turtas 15 285 12 930 -15,4%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 209 1 939 -12,2%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 18 26 +47,1%

Turto iš viso 75 444 78 517 +4,1%

Nuosavas kapitalas 48 504 48 191 -0,6%

Dotacijos, subsidijos 11 218 14 721 +31,2%

Atidėjiniai 515 88 -82,9%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 15 089 15 249 +1,1%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigo-
jimai

3 159 5 538 +75,3%

Finansiniai įsipareigojimai 3 159 5 538 +75,3%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

11 930 9 711 -18,6%

Finansiniai įsipareigojimai 4 639 4 088 -11,9%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 119 266 +124,0%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 75 444 78 517 +4,1%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 4,3% 1,9% -2,4 p. p.

ROE 6,4% 3,0% -3,4 p. p.

D/E 16,1% 20,0% +3,9 p. p.

EBITDA 5 848 4 551 -22,2%

EBITDA marža 15,6% 13,5% -2,1 p. p.

Grynojo pelno marža 8,2% 4,3% -3,9 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 1 757 929 -47,1%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 325 310 -4,6%

Administracijos darbuotojų skaičius 37 35 -5,4%

AKCININKAI (2019-12-31)

Klaipėdos miesto savivaldybė 75,5%

UAB „Fortum Heat Lietuva“ 19,5%

Bank Julius Bear and Co, Lithuania main account 4,3%

Kiti akcininkai 0,7%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Antanas Katinas

Valdybos pirmininkas Edvardas Simokaitis

 Valdybos nariai Rimantas Tenenė
Kęstutis Jonkus

Stebėtojų tarybos pirmininkė Indrė Butenienė

Stebėtojų tarybos nariai Vitalijus Žuta
Daiva Berankienė

Justas Jankauskas*
Rimas Rusinas*

Diana Grigalionienė

*Nepriklausomas narys (-ė)
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www.senergija.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 24 608 22 626 -8,1%

Pardavimo savikaina 23 704 21 528 -9,2%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 904 1 098 +21,5%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 738 821 +11,3%

Kitos veiklos rezultatai 548 558 +1,8%

Finansinė ir investicinė veikla -52 -39 +25,4%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 662 796 +20,3%

Pelno mokestis 0 30 -

Grynasis pelnas (nuostoliai) 662 766 +15,7%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 50 370 59 250 +17,6%

Trumpalaikis turtas 10 899 6 183 -43,3%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 420 161 -93,4%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 256 240 -6,4%

Turto iš viso 61 525 65 673 +6,7%

Nuosavas kapitalas 39 165 39 930 +2,0%

Dotacijos, subsidijos 12 947 16 528 +27,7%

Atidėjiniai 147 141 -3,9%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 9 267 9 073 -2,1%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

5 570 4 256 -23,6%

Finansiniai įsipareigojimai 5 570 4 256 -23,6%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

3 697 4 817 +30,3%

Finansiniai įsipareigojimai 1 314 2 572 +95,7%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 61 525 65 673 +6,7%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 1,1% 1,2% +0,1 p. p.

ROE 1,7% 1,9% +0,2 p. p.

D/E 17,6% 17,1% -0,5 p. p.

EBITDA 4 189 4 198 +0,2%

EBITDA marža 17,0% 18,6% +1,5 p. p.

Grynojo pelno marža 2,7% 3,4% +0,7 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 0 100 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 254 240 -5,5%

Administracijos darbuotojų skaičius 25 23 -6,1%

AKCININKAI (2019-12-31)

Šiaulių miesto savivaldybė 95,3%

Šiaulių rajono savivaldybė 4,6%

Kiti akcininkai 0,1%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Virgilijus Pavlavičius

Valdybos pirmininkas Vaida Kalasevičienė

Valdybos nariai Brigita Bendžiuvienė
Jurgita Mickūnė
Arūnas Rupšys*

Andrius Urbonas*
Algirdas Gavėnavičius*

*Nepriklausomas narys (-ė)



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS

www.visaginoenergija.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 13 877 12 510 -9,9%

Pardavimo savikaina 11 120 10 747 -3,4%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 757 1 763 -36,1%

Pardavimo sąnaudos 497 490 -1,4%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 170 930 -20,5%

Kitos veiklos rezultatai -32 6 -119,0%

Finansinė ir investicinė veikla 66 73 +10,9%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 124 421 -62,5%

Pelno mokestis 52 -86 -266,7%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 073 507 -52,7%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 40 298 29 152 -27,7%

Trumpalaikis turtas 7 922 7 434 -6,2%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 751 1 070 +42,5%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 8 13 +69,3%

Turto iš viso 48 227 36 598 -24,1%

Nuosavas kapitalas 25 420 21 370 -15,9%

Dotacijos, subsidijos 20 023 12 762 -36,3%

Atidėjiniai 30 140 +365,8%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2 752 2 107 -23,5%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

96 311 +223,2%

Finansiniai įsipareigojimai 33 265 +695,8%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

2 656 1 795 -32,4%

Finansiniai įsipareigojimai 400 258 -35,4%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 3 220 +8 376,9%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 48 227 36 598 -24,1%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 2,2% 1,2% -1,0 p. p.

ROE 4,3% 2,2% -2,1 p. p.

D/E 1,7% 2,4% +0,7 p. p.

EBITDA 2 431 1 678 -31,0%

EBITDA marža 17,5% 13,4% -4,1 p. p.

Grynojo pelno marža 7,7% 4,1% -3,7 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 192 187 -2,6%

Administracijos darbuotojų skaičius 2 2 0,0%

AKCININKAI (2019-12-31)

Visagino savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius

Valdybos pirmininkas Rokas Baliukovas*

Valdybos nariai Valentina Raubiškienė
Viktorija Abaravičienė

 Andrius Urbonas*
Gintaras Makšimas*

*Nepriklausomas narys (-ė)
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www.vaatc.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS
Pardavimo pajamos 15 995 16 553 +3,5%
Pardavimo savikaina 11 841 12 367 +4,4%
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 154 4 185 +0,8%
Pardavimo sąnaudos 7 4 -40,1%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 639 653 +2,2%
Kitos veiklos rezultatai 3 -8 -347,8%
Finansinė ir investicinė veikla -101 -54 +46,6%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 3 410 3 466 +1,7%
Pelno mokestis 651 676 +3,8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 760 2 791 +1,1%
BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS
Ilgalaikis turtas 43 859 43 891 +0,1%
Trumpalaikis turtas 15 959 22 276 +39,6%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11 088 14 481 +30,6%
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 34 28 -15,6%
Turto iš viso 59 852 66 195 +10,6%
Nuosavas kapitalas 11 158 14 722 +31,9%
Dotacijos, subsidijos 31 309 33 057 +5,6%
Atidėjiniai 9 164 11 325 +23,6%
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 6 742 3 886 -42,4%
Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

3 920 2 241 -42,8%

Finansiniai įsipareigojimai 3 920 2 241 -42,8%
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

2 822 1 644 -41,7%

Finansiniai įsipareigojimai 1 126 522 -53,6%
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 1 479 3 205 +116,7%
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 59 852 66 195 +10,6%
RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS
ROA* 4,7% 4,4% -0,3 p. p.
ROE* 6,8% 6,2% -0,6 p. p.
D/E 11,9% 5,8% -6,1 p. p.
EBITDA 4 240 4 346 +2,5%
EBITDA marža 26,5% 26,3% -0,3 p. p.
Grynojo pelno marža 17,3% 16,9% -0,4 p. p.
GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS
Paskirti dividendai (iš viso) 0 0 -
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS
Darbuotojų skaičius 63 68 +7,9%
Administracijos darbuotojų skaičius 16 16 0,0%
AKCININKAI (2019-12-31)
Vilniaus miesto savivaldybė 75,7%
Vilniaus rajono savivaldybė 7,4%
Ukmergės rajono savivaldybė 4,3%
Šalčininkų rajono savivaldybė 3,1%
Švenčionių rajono savivaldybė 3,1%
Trakų rajono savivaldybė 3,1%
Elektrėnų savivaldybė 2,5%
Širvintų rajono savivaldybė 0,9%
VADOVYBĖ (2020-07-01)
Generalinis direktorius Tomas Vaitkevičius
Valdybos pirmininkas Nepaskirtas
Valdybos nariai Agnė Poškaitienė, Tomas Vaitkevičius, Romuald 

Monkevič, Darius Kvedaravičius, Alvydas 
Karalius, Laimonas Murinas, 

Darius Varnas, Justinas Kontrimavičius, 
Gediminas Ratkevičius, Olia Lukaševič, Adomas 

Bužinskas 
Stebėtojų tarybos pirmininkas Nepaskirtas
Stebėtojų taryba Raimondas Ivaškevičius

Josif Rybak
Dovilė Audėjūtė

* skaičiuojant ROE ir D/E rodiklius, naudojama suminė nuosavo kapitalo ir dotacijų vertė



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS

www.svara.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 21 406 23 448 +9,5%

Pardavimo savikaina 16 307 18 396 +12,8%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 5 099 5 052 -0,9%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2 159 2 388 +10,6%

Kitos veiklos rezultatai 54 49 -9,2%

Finansinė ir investicinė veikla -22 3 -

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 2 973 2 717 -8,6%

Pelno mokestis 433 403 -7,1%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 539 2 315 -8,8%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 11 397 16 104 +41,3%

Trumpalaikis turtas 8 201 8 380 +2,2%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 617 4 817 +33,2%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 47 78 +63,3%

Turto iš viso 19 644 24 562 +25,0%

Nuosavas kapitalas 12 578 13 893 +10,5%

Dotacijos, subsidijos 2 078 5 054 +143,2%

Atidėjiniai 232 225 -2,7%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 4 757 5 390 +13,3%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

1 110 1 394 +25,6%

Finansiniai įsipareigojimai 1 110 1 394 +25,6%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

3 647 3 996 +9,6%

Finansiniai įsipareigojimai 469 662 +41,3%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 19 645 24 562 +25,0%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 13,2% 10,5% -2,8 p. p.

ROE 21,1% 17,5% -3,6 p. p.

D/E 12,5% 14,8% +2,3 p. p.

EBITDA 4 629 4 747 +2,6%

EBITDA marža 21,6% 20,2% -1,4 p. p.

Grynojo pelno marža 11,9% 9,9% -2,0 p .p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 1 000 1 400 +40,0%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 470 486 +3,4%

Administracijos darbuotojų skaičius 45 44 -2,2%

AKCININKAI (2019-12-31)

Kauno miesto savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Saulius Lazauskas

Valdybos pirmininkas Petras Ganiprauskas*

Valdybos nariai Jolita Kruopienė
Mindaugas Šimkus*

Aida Radauskaitė*
Tadas Metelionis

*Nepriklausomas narys (-ė)



98

www.grinda.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 21 769 21 512 -1,2%

Pardavimo savikaina 19 601 18 541 -5,4%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 169 2 972 +37,0%

Pardavimo sąnaudos 0 0 -

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 211 1 496 +23,5%

Kitos veiklos rezultatai 60 649 +983,6%

Finansinė ir investicinė veikla -54 -61 -13,3%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 964 2 064 +114,2%

Pelno mokestis 93 265 +185,7%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 871 1 798 +106,6%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 24 700 27 623 +11,8%

Trumpalaikis turtas 9 042 11 109 +22,9%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 853 944 -49,1%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 17 26 +53,3%

Turto iš viso 33 759 38 758 +14,8%

Nuosavas kapitalas 27 105 28 281 +4,3%

Dotacijos, subsidijos 1 442 4 391 +204,4%

Atidėjiniai 67 91 +35,8%

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 5 137 5 987 +16,5%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

826 1 784 +116,1%

Finansiniai įsipareigojimai 826 1 784 +116,1%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

4 311 4 202 -2,5%

Finansiniai įsipareigojimai 561 505 -10,0%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 8 8 0,0%

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 33 759 38 758 +14,8%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 2,7% 5,0% +2,3 p. p.

ROE 3,2% 6,5% +3,3 p. p.

D/E 5,1% 8,1% +3,0 p. p.

EBITDA 2 643 4 049 +53,2%

EBITDA marža 12,1% 18,8% +6,7 p. p.

Grynojo pelno marža 4,0% 8,4% +4,4 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 622 150 -75,9%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 465 486 +4,5%

Administracijos darbuotojų skaičius 27 29 +7,4%

AKCININKAI (2019-12-31)

Vilniaus miesto savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Kęstutis Vaicekiūtis

Valdybos pirmininkas Vygintas Bubnys*

Valdybos nariai Povilas Poderskis
Virginijus Pauža

Agnė Šataitė

*Nepriklausomas narys (-ė)



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS

www.vmb.lt

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 2 562 2 654 +3,6%

Pardavimo savikaina 1 251 1 347 +7,7%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 311 1 308 -0,3%

Pardavimo sąnaudos 0 175 -

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 460 595 +29,3%

Kitos veiklos rezultatai 10 4 -56,1%

Finansinė ir investicinė veikla 59 96 +61,9%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 920 638 -30,7%

Pelno mokestis 43 28 -35,5%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 877 610 -30,4%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 50 235 50 254 0,0%

Trumpalaikis turtas 4 013 4 146 +3,3%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 815 3 228 +14,7%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 1 2 +88,9%

Turto iš viso 54 249 54 401 +0,3%

Nuosavas kapitalas 52 783 53 472 +1,3%

Dotacijos, subsidijos 0 0 -

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 1 466 929 -36,6%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

0 0 -

Finansiniai įsipareigojimai 0 0 -

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

1 466 929 -36,6%

Finansiniai įsipareigojimai 307 0 -100,0%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 54 249 54 402 +0,3%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 1,6% 1,1% -0,5 p. p.

ROE 1,7% 1,1% -0,6 p. p.

D/E 0,6% 0,0% -0,6 p. p.

EBITDA 1 585 1 271 -19,8%

EBITDA marža 61,9% 47,9% -14,0 p. p.

Grynojo pelno marža 34,2% 23,0% -11,2 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirtos pelno įmokos 0 0 -

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 39 40 +2,6%

Administracijos darbuotojų skaičius 38 39 +2,6%

AKCININKAI (2019-12-31)

Vilniaus miesto savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Tadas Balsevičius

Valdybos pirmininkas Rokas Uscila*

Valdybos nariai Laimutė Urbšienė*
Rosita Žibelienė

Julija Abromavičienė*
Almantas Šimonis

*Nepriklausomas narys (-ė)
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Pardavimo pajamos 11 598 13 865 +19,5%

Pardavimo savikaina 2 935 3 426 +16,7%

Bendrasis pelnas (nuostoliai) 8 664 10 439 +20,5%

Pardavimo sąnaudos 4 353 5 195 +19,3%

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2 932 3 572 +21,8%

Kitos veiklos rezultatai 0 0 -

Finansinė ir investicinė veikla -54 -99 -81,8%

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 1 324 1 574 +18,9%

Pelno mokestis 189 228 +20,8%

Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 136 1 346 +18,6%

BALANSAS (TŪKST. EURŲ) 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Ilgalaikis turtas 29 799 35 424 +18,9%

Trumpalaikis turtas 4 344 2 108 -51,5%

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 648 1 628 -55,4%

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 20 30 +49,5%

Turto iš viso 34 162 37 561 +10,0%

Nuosavas kapitalas 26 695 26 931 +0,9%

Dotacijos, subsidijos 15 8 -46,4%

Atidėjiniai 0 0 -

Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 7 452 10 622 +42,5%

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipa-
reigojimai

5 031 7 659 +52,2%

Finansiniai įsipareigojimai 4 308 7 064 +64,0%

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 
trumpa laikiai įsipareigojimai

2 421 2 963 +22,4%

Finansiniai įsipareigojimai 667 969 +45,2%

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos 0 0 -

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 34 162 37 561 +10,0%

RODIKLIAI 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

ROA 3,3% 3,8% +0,5 p. p.

ROE 4,3% 5,0% +0,8 p. p.

D/E 18,6% 29,8% +11,2 p. p.

EBITDA 2 617 3 117 +19,1%

EBITDA marža 22,6% 22,5% -0,1 p. p.

Grynojo pelno marža 9,8% 9,7% -0,1 p. p.

GRĄŽA AKCININKAMS (TŪKST. EURŲ) 2018 METAI 2019 METAI POKYTIS

Paskirti dividendai (iš viso) 1 110 0 -100,%

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS 2018-12-31 2019-12-31 POKYTIS

Darbuotojų skaičius 374 430 +15,0%

Administracijos darbuotojų skaičius 16 15 -6,3%

AKCININKAI (2019-12-31)

Druskininkų savivaldybė 100%

VADOVYBĖ (2020-07-01)

Generalinis direktorius Edmundas Antanaitis

Valdybos pirmininkas Algirdas Svirskas

Valdybos nariai Evelina Raulušaitienė**
Aušra Nedzinskienė**
Julija Ramanauskienė 

Rimantas Palionis**

*Informacija parengta pagal neaudituotas finansines ataskaitas

**Nepriklausomas narys (-ė)
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Nr. 
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Atskaitomybė Sektorius 

Paskirti 
dividendai/pelno 

įmokos už 
2019 metus 

(iš viso) 
(tūkst. eurų) 

Turtas              
2019-12-31 

(tūkst. eurų)

Pardavimo 
pajamos 

2019 metais   
(tūkst. eurų) 

EBITDA 
2019 metais       
(tūkst. eurų) 

Grynasis 
pelnas 

2019 metais          
(tūkst. eurų) 

1 UAB „Akmenės vandenys“ 100,0% Akmenės rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 11 454 1 135 162 9

2 UAB „Naujosios Akmenės 
komunalininkas“ 100,0% Akmenės rajono 

savivaldybė Kita 0 605 784 50 6

3 UAB Naujosios Akmenės 
autobusų parkas 100,0% Akmenės rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 785 579 81 4

4 UAB „Akmenės profilaktinė 
dezinfekcija“ 100,0% Akmenės rajono 

savivaldybė Kita 0 8 44 -3 -3

5 UAB „Dzūkijos vandenys“ 99,9% Alytaus miesto 
savivaldybė Vandentvarka 0 45 128 4 526 1 301 175

6 UAB Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centras 

31,0%  Alytaus miesto 
savivaldybė  

RATC 0 22 332 5 229 755 96

15,0% Prienų rajono 
savivaldybė 

14,0% Alytaus rajono 
savivaldybė 

14,0% Varėnos rajono 
savivaldybė

12,0% Druskininkų rajono 
savivaldybė 

12,0% Lazdijų rajono 
savivaldybė

2,0% Birštono 
savivaldybė

7 UAB „Alytaus butų ūkis“ 100,0% Alytaus miesto 
savivaldybė Kita 0 991 1 642 1 2

8 UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 
98,6% Alytaus miesto 

savivaldybė Šilumos tinklai 0 22 941 5 584 593 -770
0,9% Alytaus rajono 

savivaldybė 

9 SĮ Alytaus telekinas - Alytaus miesto 
savivaldybė Kita 0 156 211 -13 -32

10 SĮ „Simno komunalininkas“ - Alytaus rajono 
savivaldybė Kita 0 7 476 1 026 294 -65

11 UAB „Anykščių vandenys“ 100,0% Anykščių rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 22 144 1 490 254 -9

12 UAB Anykščių komunalinis 
ūkis 100,0% Anykščių rajono 

savivaldybė Kita 0 1 044 1 749 52 -38

13 UAB „Anykščių šiluma“ 98,7% Anykščių rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 7 069 2 196 216 -84

14 UAB „Birštono šiluma“ 100,0% Birštono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 1 488 922 16 -91

15 UAB „Birštono vanden tiekis“ 100,0% Birštono 
savivaldybė Vandentvarka 0 4 517 911 269 101

16 AB Birštono sanatorija 
„Versmė“ 83,5% Birštono 

savivaldybė Kita 0 9 055 2 927 -205 -474

17 SĮ Biržų agrolaboratorija - Biržų rajono 
savivaldybė Kita 0 33 39

18 UAB Biržų autobusų parkas 100,0% Biržų rajono 
savivaldybė 

Viešasis 
transportas 0 307 829 44 -5

19 UAB „Biržų šilumos tinklai“ 100,0% Biržų rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 1 934 229 84 -30

20 UAB „Biržų vandenys“ 93,1% Biržų rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 10 141 975 93 -74

21 AB „Druskininkų šilumos 
tinklai“ 97,6% Druskininkų 

savivaldybė Šilumos tinklai 0 2 136 352 266 49

22 UAB „Druskininkų vandenys“ 100,0% Druskininkų 
savivaldybė Vandentvarka 13 15 326 1 808 375 38

23 UAB „Druskininkų sveikatinimo 
ir poilsio centras AQUA“ ** 100,0% Druskininkų 

savivaldybė Kita 0 37 561 13 865 3 117 1 346

24 UAB „Druskininkų butų ūkis“ 100,0% Druskininkų 
savivaldybė Kita 0 1 098 981 27 8

25 UAB „Elektrėnų komunalinis 
ūkis“ 100,0% Elektrėnų 

savivaldybė Kita 0 23 634 7 435 434 -240

26 UAB Ignalinos autobusų 
parkas 100,0% Ignalinos rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 205 308 -2 -36

27 UAB „Didžiasalio komuna linės 
paslaugos“ 100,0% Ignalinos rajono 

savivaldybė Kita 0 1 882 659 12 -45

28 UAB Ignalinos butų ūkis 100,0% Ignalinos rajono 
savivaldybė Kita 0 748 200 6 -5

29 UAB „Ignalinos vanduo“  99,5% Ignalinos rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 8 873 629 5 -38
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2019 metais          
(tūkst. eurų) 

30 UAB Ignalinos šilumos tinklai 99,8% Ignalinos rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 4 799 1 321 135 -258 

31 SĮ „Kompata“  - Ignalinos rajono 
savivaldybė Kita 0 350 760 -32 -54

32 UAB „Jonavos vandenys“ 100,0% Jonavos rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 24 234 2 833 575 2

33 UAB „Jonavos autobusai“ 100,0% Jonavos rajono 
savivaldybė 

Viešasis 
transportas 0 1 912 1 828 299 20

34 UAB „Jonavos knyga“ 100,0% Jonavos rajono 
savivaldybė Kita 0 89 179 -2 -2

35 UAB „Jonavos paslaugos“ 100,0% Jonavos rajono 
savivaldybė Kita 0 4 908 5 427 507 166

36 AB „Jonavos šilumos tinklai“ 100,0% Jonavos rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 11 012 6 270 700 -385

37 UAB „Joniškio vandenys“ 100,0% Joniškio rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 20 927 1 062 142 -48

38 UAB Joniškio butų ūkis 100,0% Joniškio rajono 
savivaldybė Kita 0 1 379 699 54 23

39 UAB „Joniškio autobusų 
parkas“ 100,0% Joniškio rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 972 626 177 50

40 UAB „Jurbarko komunali ninkas“ 100,0% Jurbarko rajono 
savivaldybė Kita 0 1 203 1 375 24 -19

41 UAB „Jurbarko vandenys“ 100,0% Jurbarko rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 18 056 1 663 241 38

42 UAB „Jurbarko autobusų 
parkas“ 100,0% Jurbarko rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 1 061 916 191 23

43 SĮ „Jurbarko planas“ - Jurbarko rajono 
savivaldybė Kita 0 3 23 -2 -2

44 SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ - Kaišiadorių rajono 
savivaldybė Kita 65 1 156 1 103 202 93

45 UAB „Kaišiadorių 
vandenys“ 100,0% Kaišiadorių rajono 

savivaldybė Vandentvarka 0 28 555 2 360 346 151

46 UAB „Kaišiadorių šiluma“ 99,9% Kaišiadorių rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 5 573 2 102 427 194

47 UAB „Kalvarijos 
komunalininkas“ 100,0% Kalvarijos 

savivaldybė Vandentvarka 0 11 368 777 1 -76

48 AB „Kauno energija“ 

92,8%  Kauno miesto 
savivaldybė

Šilumos tinklai 0 154 097 54 650 8 536 9333,8% Kauno rajono 
savivaldybė 

1,7% Jurbarko rajono 
savivaldybė 

49 UAB „Kauno vandenys“ 100,0% Kauno miesto 
savivaldybė Vandentvarka 0 178 674 24 579 9 110 1 697

50 UAB „Kauno autobusai“ 100,0% Kauno miesto 
savivaldybė 

Viešasis 
transportas 0 65 305 30 077 2 797 63

51 UAB „Kauno švara“ 100,0% Kauno miesto 
savivaldybė Kita 1 400 24 562 23 448 4 747 2 315

52 UAB „Kauno gatvių 
apšvie timas“ 100,0% Kauno miesto 

savivaldybė Kita 0 3 161 6 209 1 136 778

53 UAB Kauno butų ūkis 100,0% Kauno miesto 
savivaldybė Kita 200 2 897 3 206 251 157

54 UAB „Centrinis knygynas“ 100,0% Kauno miesto 
savivaldybė Kita 40 148 75 57 46 

55 UAB „Laboratorinių 
ban dymų centras“ 88,9% Kauno miesto 

savivaldybė Kita 500 1 404 1 292 377 277

56 UAB „Stoties turgus“ 51,0% Kauno miesto 
savivaldybė Kita 250 3 052 312 60 50

57 SĮ „Kapinių priežiūra“ - Kauno miesto 
savivaldybė Kita 200 1 034 1 360 282 179

58 SĮ „Kauno planas“ - Kauno miesto 
savivaldybė Kita 40 609 881 31 5

59 UAB „Giraitės vandenys“ 100,0% Kauno rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 29 091 2 052 331 8

60 UAB Komunalinių paslaugų 
centras 100,0% Kauno rajono 

savivaldybė Šilumos tinklai 0 2 464 819 49 -91

61 UAB „Kazlų Rūdos 
komunalininkas“ 100,0% Kazlų Rūdos 

savivaldybė Kita 0 7 506 826 76 6

62 UAB „Kazlų Rūdos šilumos 
tinklai“ 100,0% Kazlų Rūdos 

savivaldybė Šilumos tinklai 0 3 802 999 268 86

63 UAB „Kėdbusas“ 100,0% Kėdainių rajono 
savivaldybė 

Viešasis 
transportas 0 1 625 1 106 90 -77

64 UAB „Kėdainių butai“ 100,0% Kėdainių rajono 
savivaldybė Kita 0 769 479 29 15

SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ SĄRAŠAS
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65 UAB „Kėdainių vandenys“ 99,9% Kėdainių rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 37 651 3 442 587 4 

66 SĮ Kelmės knygynas - Kelmės rajono 
savivaldybė Kita 1 74 142 2 1

67 UAB Kelmės vietinis ūkis 100,0% Kelmės rajono 
savivaldybė Kita 0 896 1 194 65 -26

68 UAB „Kelmės vanduo“ 100,0% Kelmės rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 15 197 1 309 190 7

69 UAB „Kelmės autobusų 
parkas“ 100,0% Kelmės rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 2 850 1 242 125 5

70 UAB „Kelmės šilumos tinklai“ 100,0% Kelmės rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 1 616 227 63 -11

71 AB „Klaipėdos vanduo“ 

86,1%  Klaipėdos miesto 
savivaldybė

Vandentvarka 0 143 164 15 755 5 319 86713,0% Klaipėdos rajono 
savivaldybė 

0,9% Neringos miesto 
savivaldybė

72 AB „Klaipėdos energija“ 75,5% Klaipėdos miesto 
savivaldybė Šilumos tinklai 929 78 517 33 737 4 551 1 444

73 UAB Klaipėdos regiono atliekų 
tvarkymo centras 

90,6% Klaipėdos miesto 
savivaldybė 

RATC 0 28 185 8 827 755 121
6,5% Neringos 

savivaldybė

0,9% Šilutės rajono 
savivaldybė 

0,5% Klaipėdos rajono 
savivaldybė 

74 UAB „Klaipėdos autobusų 
parkas“ 100,0% Klaipėdos miesto 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 14 056 9 214 1 852 265

75 UAB „Gatvių apšvietimas“ 100,0% Klaipėdos miesto 
savivaldybė Kita 10 9 079 2 530 519 45

76 UAB „Senasis turgus“ 100,0% Klaipėdos miesto 
savivaldybė Kita 0 1 613 184 -2 -18

77 UAB „Naujasis turgus“ 100,0% Klaipėdos miesto 
savivaldybė Kita 0 3 206 849 272 113

78 UAB „Vildmina“ 100,0% Klaipėdos miesto 
savivaldybė Kita 2 214 155 7 4

79 SĮ „Debreceno vaistinė“ - Klaipėdos miesto 
savivaldybė Kita 4 123 503 8 5

80 UAB „Klaipėdos rajono 
energija“  100,0% Klaipėdos rajono 

savivaldybė Šilumos tinklai 0 378 99 25 -11

81 UAB „Gargždų turgus“  90,0% Klaipėdos rajono 
savivaldybė Kita 0 118 99 -2 -8

82 UAB „Stotis“ 51,8% Klaipėdos rajono 
savivaldybė Kita 0 38 36 2 1

83 SĮ „Kretingos komunali ninkas“ - Kretingos rajono 
savivaldybė Kita 13 1 440 2 102 256 16

84 UAB Kretingos autobusų 
parkas 100,0% Kretingos rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 929 824 184 56

85 UAB „Kretingos turgus“ 100,0% Kretingos rajono 
savivaldybė Kita 0 13 73 7 5

86 UAB „Kretingos vandenys“ 100,0% Kretingos rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 32 501 2446 327 63

87 UAB Kretingos šilumos tinklai 75,8%  Kretingos rajono 
savivaldybė           Šilumos tinklai 0 3 819 2 242 226 0

88 UAB „Kupiškio autobusų 
parkas“ 100,0% Kupiškio rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 173 387 27 8

89 UAB „Kupiškio komunali ninkas“ 100,0% Kupiškio rajono 
savivaldybė Kita 0 599 1 512 52 1

90 UAB „Kupiškio vandenys“ 100,0% Kupiškio rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 10 453 795 95 -41

91 UAB „Lazdijų vanduo“ 99,7% Lazdijų rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 15 576 569 57 -15

92 UAB „Lazdijų šiluma“ 99,9% Lazdijų rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 3 642 929 3 -109

93 UAB „Sūduvos vandenys“  100,0% Marijampolės 
savivaldybė Vandentvarka 0 29 135 4 262 726 70

94 UAB „Marijampolės 
autobusų parkas“ 100,0% Marijampolės 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 2 929 2 017 493 49

95 UAB „Marijampolės 
šilumos tinklai“ 100,0% Marijampolės 

savivaldybė Šilumos tinklai 0 6 332 807 560 42

96 UAB „Marijampolės butų 
ūkis“ 66,0% Marijampolės 

savivaldybė Kita 0 668 1 131 55 35
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97 UAB Marijampolės apskrities 
atliekų tvarkymo centras

36,7%  Marijampolės 
savivaldybė

RATC 0 26 109 4 902 617 30

26,7% Vilkaviškio rajono 
savivaldybė 

20,0% Šakių rajono 
savivaldybė 

8,3% Kazlų Rūdos 
savivaldybė 

8,3% Kalvarijos 
savivaldybė 

98 UAB „Tavo pastogė“ 78,1% Mažeikių rajono 
savivaldybė Kita 0 353 370 18 2 

99 UAB „Mažeikių autobusų 
parkas“ 97,8% Mažeikių rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 1 538 2 494 382 83

100 UAB „Mažeikių komunalinis 
ūkis“ 91,3% Mažeikių rajono 

savivaldybė Kita 0 1 066 1 142 190 99

101 UAB „Mažeikių šilumos 
tinklai“ 99,9% Mažeikių rajono 

savivaldybė Šilumos tinklai 9 12 751 5 959 982 80

102 UAB „Mažeikių vandenys“ 100,0% Mažeikių rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 26 081 3 321 455 238

103 UAB „Telšių regiono 
atliekų tvarkymo centras“ 

37,0%  Mažeikių rajono 
savivaldybė

RATC 0 11 061 2 981 -61 -208
32,0% Telšių rajono 

savivaldybė 

25,0% Plungės rajono 
savivaldybė 

6,0% Rietavo 
savivaldybė 

104 UAB „Molėtų autobusų 
parkas“ 100,0% Molėtų rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 316 292 46 11

105 UAB „Molėtų šiluma“ 100,0% Molėtų rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 60 5 165 1 077 187 16

106 UAB „Molėtų švara“ 100,0% Molėtų rajono 
savivaldybė Kita 0 1 195 1 537 167 9

107 UAB „Molėtų vanduo“ 100,0% Molėtų rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 7 187 888 88 -51

108 UAB „Neringos vanduo“ 100,0% Neringos 
savivaldybė Vandentvarka 0 10 601 661 148 77

109 UAB „Neringos energija“ 100,0% Neringos 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 1 003 636 12 -32

110 UAB „Neringos komunalininkas“ 100,0% Neringos 
savivaldybė Kita 0 1 807 818 178 9

111 UAB „Pagėgių komunalinis 
ūkis“ 100,0% Pagėgių 

savivaldybė Kita 0 6 516 474 443 -134

112 UAB „Pakruojo komunalininkas“ 100,0% Pakruojo rajono 
savivaldybė Kita 0 561 493 -13 -23

113 UAB „Pakruojo šiluma“ 100,0% Pakruojo rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 2 967 878 155 -9

114 UAB „Pakruojo vandentiekis“ 100,0% Pakruojo rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 14 705 858 239 30

115 AB „Pakruojo autotran sportas“ 92,0% Pakruojo rajono 
savivaldybė 

Viešasis 
transportas 0 576 253 78 31

116 UAB „Palangos vandenys“ 99,7% Palangos miesto 
savivaldybė Vandentvarka 0 24 354 2 700 752 15

117 UAB „Palangos komunalinis 
ūkis“ 100,0% Palangos miesto 

savivaldybė Kita 0 2 230 4 131 92 -127

118 UAB „Palangos šilumos 
tinklai“ 100,0% Palangos miesto 

savivaldybė Šilumos tinklai 0 6 642 3 553 472 11

119 UAB „Palangos Klevas“ 100,0% Palangos miesto 
savivaldybė Kita 4 345 127 25 4

120 SĮ „Šventosios jūrų uosto 
direkcija“ - Palangos miesto 

savivaldybė Kita 0 11 20 3 3

121 AB „Panevėžio energija“ 

59,4%  Panevėžio miesto 
savivaldybė

Šilumos tinklai 233 93 717 34 581 4 929 740

13,4% Kėdainių rajono 
savivaldybė 

6,8% Rokiškio rajono 
savivaldybė 

5,9% Kupiškio rajono 
savivaldybė 

5,7% Pasvalio rajono 
savivaldybė 

4,8% Zarasų rajono 
savivaldybė 

2,2% Panevėžio rajono 
savivaldybė
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122 UAB „Aukštaitijos vandenys“ 
95,0% Panevėžio miesto 

savivaldybė Vandentvarka 325 63 570 9 265 2 360 705
5,3% Panevėžio rajono 

savivaldybė

123 AB „Panevėžio specialus auto-
transportas“ 100,0% Panevėžio miesto 

savivaldybė Kita 50 3 644 5 449 519 167

124 UAB „Panevėžio autobusų 
parkas“ 100,0% Panevėžio miesto 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 8 354 6 813 586 66

125 AB „Panevėžio butų ūkis“ 77,6% Panevėžio miesto 
savivaldybė Kita 17 4 129 2 643 90 66

126 UAB „Panevėžio gatvės“ 93,7% Panevėžio miesto 
savivaldybė Kita 0 4 849 2 256 208 117

127 UAB „Grauduva“ 70,4% Panevėžio miesto 
savivaldybė Kita 17 390 717 81 55

128 UAB „Panevėžio būstas“ 100,0% Panevėžio miesto 
savivaldybė Kita 8 689 577 52 26

129 UAB „Panevėžio pirtis“ 87,9% Panevėžio miesto 
savivaldybė Kita 0 222,7 56,9 -11,8 -20,1

130 UAB Panevėžio regiono 
atliekų tvarkymo centras 

1,7% Panevėžio miesto 
savivaldybė

RATC 0 13 512 5 741 1 555 1 188

14,7% Penevėžio rajono 
savivaldybė

14,0% Rokiškio rajono 
savivaldybė 

11,8% Biržų rajono 
savivaldybė

11,6% Pasvalio rajono 
savivaldybė 

131 UAB „Pasvalio vandenys“ 100,0% Pasvalio rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 11 912 1 665 355 32

132 UAB „Pasvalio autobusų 
parkas“    100,0% Pasvalio rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 547 520 74 57

133 UAB „Pasvalio knygos“ 100,0% Pasvalio rajono 
savivaldybė Kita 0 42 120 1

134 UAB „Pasvalio butų ūkis“ 100,0% Pasvalio rajono 
savivaldybė Kita 0 231 146 -12 -13

135 SĮ „Plungės būstas“ - Plungės rajono 
savivaldybė Kita 1 1 628 304 14 1 

136 UAB „Plungės vandenys“ 100,0% Plungės rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 33 038 2 687 631 341

137 UAB „Plungės autobusų 
parkas“ 100,0% Plungės rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 1 024 1 145 108 14

138 UAB „Plungės šilumos tinklai“ 100,0% Plungės rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 4 350 3 462 444 89

139 AB „Prienų šilumos tinklai“ 96,8% Prienų rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 3 550 1 653 201 22

140 UAB „Prienų butų ūkis“ 100,0% Prienų rajono 
savivaldybė Kita 0 310 725 37 14

141 UAB „Prienų vandenys“ 100,0% Prienų rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 11 713 1 072 202 -28

142 UAB „Radviliškio autobusų 
parkas“ 100,0% Radviliškio rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 218 31 7 2

143 UAB „Radviliškio vanduo“ 100,0% Radviliškio rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 21 064 1 735 390 1 

144 UAB „Radviliškio šiluma“ 99,1% Radviliškio rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 8 603 2 801 632 12 

145 UAB „Raseinių komunalinės 
paslaugos“ 100,0% Raseinių rajono 

savivaldybė Kita 0 1 703 1 663 37 -113

146 UAB „Raseinių vandenys“ 100,0% Raseinių rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 25 181 1 638 602 187

147 UAB „Raseinių šilumos tinklai“  100,0% Raseinių rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 8 001 2 278 212 -48

148 UAB „Raseinių autobusų 
parkas“ 100,0% Raseinių rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 1 660 781 205 -33

149 SĮ „Raseinių butų ūkis“  - Raseinių rajono 
savivaldybė Kita 0 2 175 307 16 -16

150 UAB „Rietavo komunalinis 
ūkis“ 100,0% Rietavo 

savivaldybė Kita 0 9 929 865 132 -46

151 UAB „Rokiškio autobusų 
parkas“ 100,0% Rokiškio rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 555 1 712 55 -62

152 UAB „Rokiškio vandenys“ 100,0% Rokiškio rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 15 198 1 535 -83 -288

153 AB „Rokiškio komunali ninkas“ 87,4% Rokiškio rajono 
savivaldybė Kita 0 1 614 1 529 -105 -280
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154 AB „Rokiškio butų ūkis“ 70,5% Rokiškio rajono 
savivaldybė Kita 0 502 538 19 15

155 UAB „Skuodo šiluma“ 100,0% Skuodo rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 5 325 805 380 24

156 UAB „Skuodo vandenys“ 100,0% Skuodo rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 10 534 661 307 -44

157 UAB Skuodo autobusų stotis 100,0% Skuodo rajono 
savivaldybė 

Viešasis 
transportas 0 601 396 143 2

158 UAB „Šakių šilumos tinklai“ 100,0% Šakių rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 3 138 1 314 212 5

159 UAB „Šakių vandenys“ 100,0% Šakių rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 27 911 1 231 186 -110

160 UAB „Šakių autobusų parkas“ 100,0% Šakių rajono 
savivaldybė 

Viešasis 
transportas 0 734 1 045 195 61

161 UAB „Šakių laidotuvių namai“ 100,0% Šakių rajono 
savivaldybė Kita 0 212 302 21 2

162 UAB „Šakių komunalinis ūkis“ 100,0% Šakių rajono 
savivaldybė Kita 0 65 86 -36 -46

163 UAB „Šalčininkų autobusų 
parkas“ 100,0% Šalčininkų rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 763 2 049 134 0

164 UAB „Eišiškių komunalinis 
ūkis“ 100,0% Šalčininkų rajono 

savivaldybė Kita 0 195 290 6 1

165 UAB „Tvarkyba“ 100,0% Šalčininkų rajono 
savivaldybė Kita 0 1 638 492 26 6

166 UAB „Šalčininkų šilumos 
tinklai“ 100,0% Šalčininkų rajono 

savivaldybė Šilumos tinklai 0 2 888 1 830 201 9

167 UAB Šalčininkų vaistinė 100,0% Šalčininkų rajono 
savivaldybė Kita 0 140 302 920 1

168 UAB „Šiaulių vandenys“ 100,0% Šiaulių miesto 
savivaldybė Vandentvarka 0 112 135 9 227 2 548 448

169 UAB „Busturas“ 100,0% Šiaulių miesto 
savivaldybė 

Viešasis 
transportas 0 8 870 8 984 1 373 390

170 AB „Šiaulių energija“ 
95,3% Šiaulių miesto 

savivaldybė          Šilumos tinklai 100 65 673 22 626 4 198 766
4,6% Šiaulių rajono 

savivaldybė      

171 UAB „Šiaulių gatvių 
apšvietimas“ 100,0% Šiaulių miesto 

savivaldybė Kita 50 13 308 1 869 566 65

172 UAB Pabalių turgus 100,0% Šiaulių miesto 
savivaldybė Kita n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

173 UAB „Saulės dominija“ 100,0% Šiaulių miesto 
savivaldybė Kita 0 273 450 21 19

174 SĮ Šiaulių oro uostas - Šiaulių miesto 
savivaldybė Kita 0 1 815 139 -88 -139

175 UAB Kuršėnų autobusų parkas 100,0% Šiaulių rajono 
savivaldybė 

Viešasis 
transportas 0 971 568 8 -41

176 UAB Kuršėnų komunalinis ūkis 100,0% Šiaulių rajono 
savivaldybė Kita 0 3 892 1 988 176 4

177 UAB „Kuršėnų vandenys“ 100,0% Šiaulių rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 25 519 1 342 7 -411

178 UAB „Šilalės vandenys“ 100,0% Šilalės rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 16 199 959 103 -63

179 UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 100,0% Šilalės rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 3 565 1 209 203 83

180 UAB „Šilalės autobusų parkas“ 100,0% Šilalės rajono 
savivaldybė 

Viešasis 
transportas 0 476 648 91 34

181 UAB „Gedmina“ 100,0% Šilalės rajono 
savivaldybė Kita 0 219 185 12 5

182 UAB „Šilutės vandenys“ 100,0% Šilutės rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 26 229 2 586 359 -29

183 UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 99,9% Šilutės rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 10 709 3 360 251 -216

184 UAB „Šilutės autobusų parkas“ 100,0% Šilutės rajono 
savivaldybė 

Viešasis 
transportas 0 1 905 1 026 264 112

185 UAB „Širvintų šiluma“  99,9% Širvintų rajono 
savivaldybė Kita 0 4 091 1 957 349 10

186 UAB „Širvintų knygynas“  100,0% Širvintų rajono 
savivaldybė Kita 0 39 88 2 1

187 UAB „Širvintų vandenys“  100,0% Širvintų rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 8 864 725 135 26

188 UAB „Širvintos verslui ir 
laisvalaikiui“   100,0% Širvintų rajono 

savivaldybė Kita 0 116 66 3 1

189 UAB „Širvintų autobusų 
parkas“ 100,0% Širvintų rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

190 UAB „Švenčionių švara” 100,0% Švenčionių rajono 
savivaldybė Kita 0 915 1 182 -155 -161
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191 SĮ „Švenčionių planas” 100,0% Švenčionių rajono 
savivaldybė Kita 1 22 38 3 2

192 UAB „Pabradės komunalinis  
ūkis” 100,0% Švenčionių rajono 

savivaldybė Kita 0 1 770 1 327 101 25

193 UAB „Tauragės autobusų 
parkas“ 100,0% Tauragės rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 1 713 1 143 179 -40

194 UAB „Dunokai“ 56,1% Tauragės rajono 
savivaldybė Kita 15 1 180 1 159 -30 -89

195 UAB Tauragės butų ūkis 100,0% Tauragės rajono 
savivaldybė Kita 0 1 100 680 26 8

196 UAB Tauragės šilumos tinklai 100,0% Tauragės rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 9 222 2 874 544 35

197 UAB „Tauragės vandenys“ 100,0% Tauragės rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 36 995 2 848 585 113

198 UAB Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centras 

39,1%  Tauragės rajono 
savivaldybė

RATC 0 6 683 2 134 68 -141
27,9% Jurbarko rajono 

savivaldybė 

23,9% Šilalės rajono 
savivaldybė 

9,1% Pagėgių saviv-
aldybė 

199 UAB „Telšių vandenys“ 100,0% Telšių rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 32 832 3 195 470 326

200 UAB Telšių autobusų parkas 100,0% Telšių rajono 
savivaldybė 

Viešasis 
transportas 0 2 442 1 114 161 52

201 UAB „Telšių šilumos tinklai“ 99,8% Telšių rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 2 397 336 253 16

202 SĮ Telšių butų ūkis - Telšių rajono 
savivaldybė Kita 0 4 786 973 39 -58

203 UAB „Trakų paslaugos“ 100,0% Trakų rajono 
savivaldybė Kita 0 362 743 -48 -114

204 UAB Trakų šilumos tinklai 99,8% Trakų rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 2 093 1 106 233 -18

205 UAB „Trakų vandenys“ 100,0% Trakų rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 25 457 1 835 19 -187

206 UAB „Trakų autobusai“ 100,0% Trakų rajono 
savivaldybė 

Viešasis 
transportas 0 1 108 733 -2 -93

207 UAB „Ukmergės vandenys“ 100,0% Ukmergės rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 21 923 2 256 577 110

208 UAB „Ukmergės butų ūkis“ 100,0% Ukmergės rajono 
savivaldybė Kita 0 1 326 1 786 -35 -78

209 UAB „Ukmergės autobusų 
parkas“ 100,0% Ukmergės rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 1 578 790 240 65

210 UAB „Ukmergės šiluma“ 100,0% Ukmergės rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 5 452 3 735 100 -729

211 UAB „Utenos šilumos tinklai“ 99,6% Utenos rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 470 22 128 6 541 2 048 894

212 UAB „Utenos butų ūkis“ 100,0% Utenos rajono 
savivaldybė Kita 0 1 607 962 42 19

213 UAB „Utenos vandenys“ 100,0% Utenos rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 44 017 5 049 1 392 354

214 UAB „Utenos autobusų 
parkas“ 100,0% Utenos rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 867 668 62 6

215 UAB „Utenos 
komunali ninkas“ 100,0% Utenos rajono 

savivaldybė Kita 0 3 395 3 138 140 -48

216 UAB „Utenos regiono 
atliekų tvarkymo centras“ 

27,0% Utenos rajono 
savivaldybė

RATC 0 12 298 2 011 576 196

18,9% Anykščių rajono 
savivaldybė 

15,9% Visagino miesto 
savivaldybė

13,7% Molėtų rajono 
savivaldybė 

12,4% Ignalinos rajono 
savivaldybė 

12,3% Zarasų rajono 
savivaldybė

217 UAB „Varėnos knyga“ 100,0% Varėnos rajono 
savivaldybė Kita 0 150 135 4 1

218 UAB „Varėnos šiluma“ 99,6% Varėnos rajono 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 6 017 2 365 316 -69

219 UAB „Varėnos vandenys“ 100,0% Varėnos rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 8 076 1 023 205 -22

220 UAB „Varėnos komunalinis 
ūkis“ 100,0% Varėnos rajono 

savivaldybė Kita 0 354 202 -11 -15
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221 UAB „Varėnos autobusų 
parkas“ 100,0% Varėnos rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 519 546 102 24

222 UAB „Vilkaviškio šilumos 
tinklai“ 99,8% Vilkaviškio rajono 

savivaldybė Šilumos tinklai 0 2 296 457 139 -4

223 UAB „Vilkaviškio 
komunalinis ūkis“ 100,0% Vilkaviškio rajono 

savivaldybė Kita 0 675 735 126 77

224 UAB „Vilkaviškio autobusų 
stotis“ 100,0% Vilkaviškio rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 609 2 -4 -7

225 UAB „Vilkaviškio vandenys“ 99,4% Vilkaviškio rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 24 785 1 498 138 -16

226 UAB „Kybartų darna“ 100,0% Vilkaviškio rajono 
savivaldybė Kita 0 409 590 44 15

227 UAB „Vilkaviškio 
architektūros biuras“ 100,0% Vilkaviškio rajono 

savivaldybė Kita 0 26 146 3 2

228 SĮ „Vilniaus planas“ - Vilniaus miesto 
savivaldybė Kita 0 2 249 4 284 552 363

229 UAB „Grinda“ 100,0% Vilniaus miesto 
savivaldybė Kita 150 38 758 21 512 4 049 1 798

230 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ - Vilniaus miesto 
savivaldybė 

Viešasis 
transportas 798 17 515 40 115 1 817 668

231 UAB „Vilniaus apšvietimas“ 100,0% Vilniaus miesto 
savivaldybė Kita 0 27 369 7 910 2 500 1 330

232 UAB „Vilniaus viešasis 
transportas“ 100,0% Vilniaus miesto 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 97 840 40 345 4 595 -838

233 UAB „Vilniaus vystymo 
kompanija“ 100,0% Vilniaus miesto 

savivaldybė Kita 0 26 996 3 985 697 22

234 UAB „VAATC“ 

75,7%  Vilniaus miesto 
savivaldybė

RATC 0 66 195 16 553 4 346 2 791

7,4% Vilniaus rajono 
savivaldybė 

4,3% Ukmergės rajono 
savivaldybė 

3,1% Trakų rajono 
savivaldybė 

3,1% Švenčionių rajono 
savivaldybė 

235 SĮ „Vilniaus atliekų sistemos 
administratorius“ 100,0% Vilniaus miesto 

savivaldybė Kita 0 652 0 578 0

236 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 99,4% Vilniaus miesto 
savivaldybė Šilumos tinklai 0 139 856 129 997 15 248 6 348

237 UAB „Vilniaus vandenys“ 

94,3% Vilniaus miesto
savivaldybė

Vandentvarka 0 143 420 33 133 6 021 -240
2,3% Vilniaus rajono 

savivaldybė 

2,0% Švenčionių rajono 
savivaldybė 

1,4% Šalčininkų rajono 
savivaldybė 

238 SĮ „Vilniaus miesto būstas“ - Vilniaus miesto 
savivaldybė Kita 0 54 401 2 654 1 271 610

239 UAB „Nemėžio 
komunali ninkas“ 100,0% Vilniaus rajono 

savivaldybė Kita 0 25 758 4 395 622 1

240 UAB „Nemenčinės 
komu nalininkas“ 100,0% Vilniaus rajono 

savivaldybė Kita 0 16 190 3 536 -130 -611

241 SĮ „Vilniaus rajono autobusų 
parkas“ - Vilniaus rajono 

savivaldybė 
Viešasis 
transportas 0 2 138 1 825 285 52

242 UAB „Visagino būstas“ 100,0% Visagino 
savivaldybė  Kita 0 4 615 2 283 154 52

243 AB „Visagino mechanizacija“ 100,0% Visagino 
savivaldybė Kita 0 622 365 48 18

244 SĮ „Visagino energija“ - Visagino 
savivaldybė Kita 0 36 598 12 510 1 678 507

245 UAB „Zarasų vandenys“ 100,0% Zarasų rajono 
savivaldybė Vandentvarka 0 5 914 656 203 27

246 UAB „Zarasų autobusai“ 100,0% Zarasų rajono 
savivaldybė 

Viešasis 
transportas 0 501 1 098 89 17

247 UAB „Zarasų būstas“ 100,0% Zarasų rajono 
savivaldybė Kita 0 371 256 -85 -89

*Savivaldybės įmonės (SĮ) nuosavybės teise priklauso savivaldybei 
**Informacija parengta pagal įmonės pateiktas neaudituotas finansines ataskaitas
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Į SVĮ portfelį neįtrauktų SVĮ finansiniai rezultatai



Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių veikla 2019 METAIS
Į SVĮ PORTFELĮ NEĮTRAUKTŲ SVĮ FINANSINIAI REZULTATAI

SĮ „Šventosios jūrų uosto direkcija“



LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLA 2019 METAIS


