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Širvintų rajono savivaldybės  

administracijos direktoriaus 

2021 m.           mėn. d. 

įsakymu Nr. 

   

UAB „ŠIRVINTŲ VANDENYS“ 

2020 M. METINIS PRANEŠIMAS 

1992-04-07 Širvintų rajono valdyba įsteigė Širvintų valstybinę vandens tiekimo įmonę. Iki 

1992-04-07 bendrovė buvo Ukmergės TVKV filialas. 1995-06-13 įmonė perregistruota į specialios 

paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Širvintų vandenys“. 2003-06-19 bendrovė perregistruota į 

uždarąją akcinę bendrovę „Širvintų vandenys“. 

I. APSKAITOS POLITIKA 

Uždaroji akcinė bendrovė „Širvintų vandenys“ (toliau - Bendrovė) yra įmonė, kurios 

įstatinis kapitalas padalintas į dalis - akcijas.  Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą, taip pat 

įstatais. 

Bendrovės steigėjas - Širvintų rajono savivaldybės taryba. Bendrovė yra juridinis asmuo, 

turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savarankišką balansą, sąskaitas 

bankų įstaigose. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji 

atsako tik savo turtu. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. 

Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Apskaita vedama vadovaujantis 

patvirtinta apskaitos politika, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, verslo apskaitos standartais, direktyvomis ir kitais 

teisės aktais, kurie reglamentuoja finansinę ir mokesčių apskaitą ir pačios bendrovės vadovų 

nustatytą apskaitos politiką. Buhalterinę apskaitą bendrovėje organizuoja ir vykdo buhalterinės 

apskaitos skyrius. 

Bendrovės ūkinės veiklos rūšys (pagal statistikos departamento Ekonominės veiklos 

klasifikatorių): 

1. vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas 

2. vandens statinių statyba 

3. kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus 
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4. vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas 

5. krovinių vežimas keliais 

6. automobilių nuoma 

7. kitos sausumos transporto įrangos nuoma 

8. nuotekų  rinkimas ir apdorojimas 

 

II. NUOSAVAS KAPITALAS 

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 904 844 Eur, kuris padalytas į 65 775 paprastąsias 

vardines akcijas. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur. Visos akcijos priklauso Širvintų 

rajono savivaldybei. 

Kapitalo pokyčių per 2020 metus nebuvo.  

III. BENDROVĖS VEIKLOS APŽVALGA 

Vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir kita veikla 

 

Pagrindinis UAB „Širvintų vandenys“ tikslas – patikimai tiekti geros kokybės vandenį 

vartotojams, racionaliai naudojant gamtos išteklius, surinkti ir išvalyti nuotekas, tuo gerinant 

Širvintų miesto ir rajono ekologinę būklę. Bendrovė eksploatuoja Širvintų miesto ir rajono 

seniūnijoms priklausančių  vandenviečių vandens  tinklus, artezinius gręžinius, bokštus, nuotekų 

valymo įrenginius, perpumpavimo stotis. 

Visi turimi vandens gavybos pajėgumai 2020 m. pabaigoje sudarė 1891,4 tūkst.m3.  

Vandens gerinimo įrenginiai eksploatuojami 25 vandenvietėse iš 26 (Širvintų miesto, 

Motiejūnų, Kabaldos, Kernavės, Bartkuškio, Kiauklių, Družų, Liukonių, Čiobiškio, Lapelių, 

Vileikiškių, Jauniūnų, Šiaulių (Janiūnų sen.), Medžiukų, Barskūnų, Alionių, Juodiškių, Šešuolėlių, 

Avižonių, Sabališkių ,Viesų, Juknonių, Šiaulių I k., Musninkų ir Gelvonų k.), todėl vartotojams 

tiekiamas geriamojo vandens kokybei keliamus reikalavimus atitinkantis vanduo, kuris sudaro 95,5 

proc. viso tiekiamo vandens. Šiose vandenvietėse taip pat jau yra įdiegtas skaitmeninis duomenų 

perdavimas, kurio dėka atsiradusį vandens nutekėjimą pastebime greičiau, todėl operatyviau 

pradedame ieškoti avarijos vietos ir ją likviduojame. Išgauto ir parduoto vandens kiekiai nurodyti 1 

lentelėje. 

Širvintų mieste realizuota 221,1 tūkst.m3 vandens, tai sudaro 72 proc. viso rajono teritorijoje 

parduoto vandens kiekio.  
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Turėdami įtarimų, o kartais ir informacijos iš gyventojų, tikriname galimai neteisėtai arba 

nesąžiningai prisijungusius vartotojus. Surašomi tarnybiniai pranešimai, pagal kuriuos, naudojant 

skaičiavimo metodikas, priskaičiuojamos baudos. Per 2020 m. yra nustatytas 1 pažeidėjas, kuriam 

priskaičiuota 352,35 Eur. 

Išgauto ir parduoto vandens kiekiai 2019-2020 m. 

1 lentelė 

 2019 metai 

 

2020 metai Skirtumas 

Išgauta, tūkst.m3 363,9 100 % 365,3 100 % +5,2 

Parduota, tūkst.m3 307,8 85 % 310,7 85 % +4,51 

Sunaudota technologinėms reikmėms  ir 

vandens nutekėjimai 

56,1 15 % 54,6 15 % +0,7 

 

Bendrovė aptarnauja 8 atskiras nuotekų valymo sistemas: 6 biologinio nuotekų valymo 

įrenginius (Širvintų miesto, Bartkuškio, Gelvonų, Musninkų, Čiobiškio ir Kernavės), vienerius 

filtracijos laukus (Medžiukų), kurių plotas sudaro 0,1 ha, bei vienerius septikus (Alionyse). Minėtų 

nuotekų valymo įrenginių pajėgumai panaudojami 27 proc. pagal hidraulinę apkrovą, t.y. pagal 

priimtų nuotekų kiekį. Pagal teršalų kiekį pajėgumai panaudojami nuo 39 proc. Bartkuškyje iki 79 

proc. Širvintų mieste. Širvintų miesto nuotekų valymo įrenginiuose išvalyta 321,4 tūkst.m3 arba 

90,7 proc. visuose valymo įrenginiuose priimtų nuotekų. Išleidžiamų į aplinką teršalų kiekis 

neviršija LAND10-96 nustatytų reikalavimų pagal didžiausią leistiną taršą. 2020 m. pašalintų ir 

išvalytų nuotekų kiekiai bei palyginimas su 2019 m. kiekiais pavaizduotas 2 lentelėje. 

Išvalytų nuotekų kiekiai 2018-2019 m. 

2 lentelė 

 2019 metai 2020 metai Skirtumas 

Išvalyta nuotekų, tūkst.m3 331,2 100 % 354,3 100 % +23,1 

Iš vartotojų susidariusios nuotekos, tūkst.m3 235,3 79,6% 243,3 71,0% +8,0 

Infiltracija, tūkst.m3   95,9 20,4 %  111,0 29 % +15,1 

2020 m. gruodžio 31 d. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojosi 4 863 

vartotojai, tik vandens tiekimo paslaugomis – 1 399 vartotojai, tik nuotekų tvarkymo paslaugomis – 

55 vartotojai, vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo – 3 409 vartotojai, taip pat 215 abonentų. 

Nuo 2006 m. kovo 1 d. vartotojams ir abonentams patvirtinta pardavimo kaina t.y. 

abonentinis mokestis už šalto vandens skaitiklius. Per 2020 m. pastatyti 106 nauji ir pakeisti 434 

geriamojo vandens skaitikliai.  
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Likviduota 71 vandentiekio ir 256 kanalizacijos avarijų. 

Pirkėjų įsiskolinimas už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą 2020 m. gruodžio 31 d. 

sudarė 215 934 Eur, iš jos: pirkėjų skolos už šaltą vandenį, nuotekas ir pardavimo kainą – 205 594 

Eur, tame skaičiuje gyventojų abejotinos skolos – 18 862 Eur; skolos už kitas suteiktas paslaugas 

sudaro 10 340 Eur. 

2020 m. dėl skolų už suteiktas paslaugas į teismą buvo perduota 17 prašymų priteisti iš 

pirkėjų pradelstą įsiskolinimą 6 470,97 Eur sumai. Teismo sprendimai perduoti antstoliams vykdyti. 

Ataskaitiniais metais bendra išieškota suma sudarė 1 784,25 Eur. Pradėtos išieškoti 4 bylos, kurių 

jau išieškota suma – 660,96 Eur.  

IV. PAJAMOS IR SĄNAUDOS 

Bendrovė 2020 m. iš pagrindinės veiklos uždirbo 744 676 Eur pajamų, iš kurių 294 723 Eur 

už vandens tiekimą; 383 709 Eur už nuotekų tvarkymą ir 66 244 Eur iš pardavimo veiklos. Šioms 

pajamoms uždirbti Bendrovė patyrė 652 642 Eur sąnaudų, iš jų: 256 067 Eur tiekiant vandenį; 340 

809 Eur tvarkant nuotekas ir 55 766 Eur vykdant pardavimo veiklą. Iš pagrindinės veiklos 

Bendrovė uždirbo 92 034 Eur bendrojo pelno.  

Bendrosios ir administracinės sąnaudos sudarė 190 260 Eur, iš jų: administracinės sąnaudos 

sudaro 152 252 Eur; bendrosios – 38 008 Eur. Šioms sąnaudoms priskiriamos patirtos sąnaudos, 

susijusios su tipine Bendrovės veikla: darbuotojų, kurie yra nesusiję su tiesiogine įmonės veikla, 

darbo užmokestis; komunalinių paslaugų sąnaudos; kuro, atsargų nurašymo sąnaudos ir kitos 

bendrosios ir administracinės sąnaudos. 

Be pagrindinės veiklos Bendrovė užsiima ir kita veikla: atlieka santechnikos darbus butuose 

ir įmonėse, nuomoja vandens bokštus, kloja tinklus, rengia įvadų ir išvadų projektus. Iš šios veiklos 

Bendrovė uždirbo 36 295 Eur pajamų. Šioms pajamoms uždirbti Bendrovė patyrė 13 070 Eur 

sąnaudų. Bendrovė iš kitos veiklos gavo 23 225 Eur pelno. Finansinės ir investicinės veiklos 

pajamos sudarė 2 225 Eur, sąnaudos – 10 207 Eur. Šios veiklos rezultatas – 7 982 Eur nuostolis.  

Bendrovė 2020 m. iš viso uždirbo 783 197 Eur pajamų. Šioms pajamoms uždirbti patyrė 

866 180 Eur sąnaudų. Grynasis nuostolis už 2020 m. sudaro 82 983 Eur.                                                               

Didžiausią sąnaudų dalį sudarė: 

1) elektros energijos sąnaudos; 

2) finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos; 

3) mokestis už gamtos išteklius, kuris nuo 2020 m. mokamas didesniu tarifu, įsigaliojus 

Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimams; 
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4)  privalomieji vandens kokybės tyrimai, kuriuos atliekame nuolat tam, kad tiekiamas 

vanduo atitiktų higienos normą HN : 24:2017, kurią numato  Geriamojo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimai; 

5) dėl nepalankios Covid-19 situacijos ir Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto 

karantino, negalėjome atlikti visų būtinųjų darbų (pvz.: darbų vartotojų ir abonentų būstuose), dėl to 

ženkliai sumažėjo tiek pagrindinės, tiek kitos veiklos pajamos, nesusijusios su tiesiogine įmonės 

veikla. 2020 m. ir 2019 m. uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų palyginimas pavaizduotas 3 lentelėje. 

Pajamų ir sąnaudų palyginimas 2019-2020 m., tūkst. Eur 

3 lentelė 

Pajamos 2019 metai 2020 metai Skirtumas 

Vandens tiekimas 292,3 37 % 294,8 38 % +2,5 

Nuotekų tvarkymas 330,3 41 % 339,7 43 % +9,4 

Pardavimo veikla 65,1 8 % 66,2 8 % +1,1 

Asenizacija 37,6 5 % 44,0 6 % +6,4 

Kita veikla   62,2 8 %   36,2 5 % -26,0 

Finansinė ir investicinė veikla    6,5 1 %    2,2 0 % -4,3 

Iš viso: 794,0 100 % 783,1 100 % -10,9 

Sąnaudos    

Vandens tiekimas 216,0 28 % 256,0 30 % +40,0 

Nuotekų tvarkymas 272,9 36 % 297,2 34 % +24,3 

Asenizacija 42,1  6 % 43,6 5 % +1,5 

Pardavimo veikla 54,8 7 % 55,8 6 % +1,0 

Bendrosios ir administracinės 148,9 19 % 190,3 22 % +41,4 

Kita veikla 23,6 3 % 13,0 2 % -10,6 

Finansinė ir investicinė veikla   8,4   1 % 10,2 1 % +1,8 

Ataskaitinių metų pelno mokestis 1,5 0 % 0,00 0 % +1,5 

Iš viso: 768,2 100 % 866,1 100 % -97,9 

Grynasis pelnas (nuostoliai)     25,8  -83,0  
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V. PASKOLOS 

2011 m. gegužės 19 d. su Lietuvos Respublikos Finansų ministerija buvo pasirašyta 

paskolos sutartis Nr. 705  252 484,67 Eur sumai, prisidėti 5 proc. prie investicijų projekto „Vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone (Kernavėje, Širvintų m., Širvintų 

km.)“ finansavimo. Pagal pasirašytą paskolos sutartį Nr. 705 metinė paskolos palūkanų norma buvo 

4,213 proc. dydžio. 2016 m. liepos 25 d. paskola, kurios likutis 252 484,67 Eur, buvo refinansuota 

AB Šiaulių banko ir sudaryta nauja paskolos sutartis Nr. KS-2016-319881-24, taikant kintamą 

palūkanų normą 3 mėn. EURIBOR + 2,7 banko maržą. Paskolos grąžinimo laikotarpis nuo 2016 m. 

rugpjūčio 1 d. iki 2031 m. liepos 24 d., dengiant po 1 410,53 Eur/mėn. 2020 m. gruodžio 31 d. 

nepadengto kredito likutis – 179 137,11 Eur.  

2012 m. sausio 20 d. buvo sudaryta sutartis su AB „Ūkio bankas“, iš kurio gauta 144 810 

Eur paskola, apyvartinėms lėšoms papildyti. Nuo 2013 m. paskolą administruoja AB „Šiaulių 

bankas“. 2016 m. balandžio 27 d. buvo atliktas paskolos sąlygų pakeitimas dėl palūkanų normos 

sumažinimo. Taikoma fiksuota 2,3 proc. palūkanų norma, dengiant po 1 196,78 Eur/mėn. Skola 

2020 m. gruodžio 31 d. sudarė – 29 919,21 Eur. 

2017 m. gegužės 17 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. 1 S-20 su Lietuvos Respublikos Finansų 

ministerija  prie projekto ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir 

plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ vykdymo prisidėjimo. Paskolos suma – 

380 730,44 Eur. 2020 gruodžio 31 dienai panaudota 304 467,11 Eur, likutis – 76 263,33 Eur. 

VI. PERSONALAS 

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 37 darbuotojai. Darbuotojų visos patiriamos 

sąnaudos pajamoms uždirbti yra paskirstomos į atitinkamus sąnaudų veiklos straipsnius: 8 

administracijos darbuotojų, iš kurių vienas dirba 0,2 etato, patirtos sąnaudos apskaitomos veiklos 

sąnaudose; 3 darbuotojų – bendrosiose sąnaudose, 12 darbuotojų, iš kurių vienas dirba 0,5 etato, – 

vandens gavybos, ruošimo ir tiekimo sąnaudose; 7 darbuotojų – nuotekų surinkimo ir nuotekų 

valymo sąnaudose; 4 darbuotojų – pardavimo kainos sąnaudose; 2 darbuotojų – asenizacijos vežimo 

sąnaudose ir 1 darbuotojo – dumblo tvarkymo sąnaudose. 

Per 2020 m. buvo priimti 2 nauji darbuotojai, taip pat  atleisti 2 darbuotojai.  

 

. 
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VII. ILGALAIKIS MATERIALUS IR NEMATERIALUS TURTAS  

Per 2020 m. Bendrovė neįsigijo ilgalaikio nematerialaus turto, ilgalaikio materialaus turto 

įsigyta už 16 562 Eur ir sumokėta 242 927 Eur už vykdomus statybos darbus, kurie dar yra nebaigti 

ir apskaitomi nebaigtoje statyboje. 

VIII. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO KAINOS 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2012 metų spalio 9 d., vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 2 

punktu ir atsižvelgdama į Bendrovės prašymą, priėmė nutarimą Nr. 03-288, kuriame išdėstytos 

naujos šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos. 

Širvintų rajono savivaldybės taryba kainas dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų patvirtino 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-135.  Kainos pradėtos taikyti nuo 2013 

m. liepos 1 d. 

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, nuo 2015 m. rugsėjo 22 d. 

„Pardavimo kainos“ sąvoka buvo keičiama į „Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir 

vartotojų aptarnavimo paslaugos kainą“ – kaina, mokama už apskaitos prietaisų priežiūrą (įrengimą, 

pakeitimą, taisymą, metrologines patikras), sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suteiktas geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimą ir pateikimą vartotojams ir abonentams, 

vandens suvartojimo bei mokėjimų apskaitą, vartotojų ir abonentų informavimą bei kitas su 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusias paslaugas.    

IX. PASTABOS 

             2020 metais Bendrovės finansinės ataskaitos sudarytos atsižvelgiant į Verslo apskaitos 

standartų reikalavimus. 

            Visos materialinės vertybės  inventorizuotos ir atitinka apskaitos duomenis 2020-12-31 

datai. 

 

 

 

Laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas   __________________________   Lina Dambrauskienė 
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