
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO VANDUO“ 2021 METŲ

VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2022 m. kovo 24 d. Nr. T-678

Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Radviliškio rajono

savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl Radviliškio rajono

savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“, 221 punktu, Radviliškio

rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ 2021 metų veiklos ataskaitą

(pridedama).

2. Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Savivaldybės meras    Vytautas Simelis

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-678

Gedimino g. 50, 82168 Radviliškis

Tel. (8 422) 53377; faks. (8 422) 54499

El. paštas administracija@radvanduo.lt

www.radvanduo.lt

UAB „RADVILIŠKIO VANDUO“

2021 METŲ

VEIKLOS ATASKAITA

mailto:administracija@radvanduo.lt


1. UAB „RADVILIŠKIO VANDUO“ PAGRINDINIAI RODIKLIAI

Uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ paskirtis – užtikrinti gyventojams

kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, plėsti geriamojo

vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugos ir kokybės

reikalavimus, apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų

nuotekų žalingo poveikio.

UAB „Radviliškio vanduo“ (toliau – bendrovė) reorganizuota iš valstybinės vandens tiekimo

įmonės. Valstybinė vandens tiekimo įmonė buvo įregistruota 1991-11-04. Steigėjas – Radviliškio

rajono savivaldybės taryba. Specialios paskirties UAB „Radviliškio vanduo“ įsteigta 1995-06-06 LR

įstatymų nustatyta tvarka, reorganizavus valstybinę vandens tiekimo įmonę. Specialios paskirties

statusas panaikintas 2002-11-10 visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovaujantis 2002-09-26

Radviliškio rajono savivaldybės sprendimu „Dėl specialios paskirties uždarųjų akcinių bendrovių

statuso panaikinimo“. UAB „Radviliškio vanduo“ įregistruota 2002 m. lapkričio 26 d. valstybės

įmonėje Registrų centras, rejestro Nr. 047737, į/k 171265176, buveinė – Gedimino g. 50, Radviliškis.

UAB „Radviliškio vanduo“ tiekia geriamąjį vandenį, surenka ir išvalo nuotekas, atlieka

įvairias paslaugas (lietaus vandens monitoringas įmonėms pagal sutartis, transporto nuoma, remonto

darbai ir kt.), prižiūri lietaus kanalizaciją Radviliškio mieste.

Bendrovė eksploatuoja 25 vandenvietes, 24 vandens gerinimo įrenginius, 263,0 km

vandentiekio tinklų. Geriamas vanduo tiekiamas 19 998 gyventojams. Nuotekos valomos 16-oje

nuotekų valyklų, eksploatuojama 60 nuotekų perpumpavimo stočių ir 248,2 km nuotekų tinklų (iš jų

35,6 km lietaus nuotekų tinklų). Prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų yra prisijungę 18 880

gyventojų.

Bendrovėje taikomos 2021 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. O3E-275 VERT suderintos ir

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T-504 nustatytos

kainos, kurios įsigaliojo nuo 2021 m. liepos 1 d.

Per ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius bendrovėje – 66 žm.

Per ataskaitinius 2021 m. UAB „Radviliškio vanduo“ išgauta 950,9 tūkst. m3 požeminio

vandens, patiekta 895,6 tūkst. m3 geriamojo vandens. Radviliškio rajone per 2021 metus parduota

714,9 tūkst. m3 geriamojo vandens. Vandens netektys vandentiekio sistemoje sudarė 24,8 proc. arba

236,0 tūkst. m3.

1 lentelė

Rodiklis
Mato

vnt.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vandentiekio

tinklų ilgis
km 193,7 218,6 228,1 242,1 244,1 246,3 256,4 259,2 263,0

Nuotekų 

tinklų ilgis
km 133,3 174,6 191,9 196,4 220,0

230,4 (iš

jų lietaus

nuotekų

– 34,5)

243,0 (iš

jų lietaus

nuotekų

– 34,9)

243,9 (iš

jų lietaus

nuotekų

– 35,3)

248,2 (iš

jų lietaus

nuotekų

– 35,6)

Metinės 

pajamos

tūkst.

Eur
1352,5 1414,8 1408,4 1518,8 1481,8 1625,2 1779,4 1902,8 1962,8

Centralizuotu

vandentiekiu 

aprūpinti 

būstai

būstų

sk.
9500 9744 10054 10382 10559 10760 11073 11206 11425

Centralizuotu

nuotekų 

surinkimu 

aprūpinti 

būstai

būstų

sk.
8440 9013 9533 9687 9863 10109 10452 10591 10786

Parduota 

vandens

tūkst.

m3 608,9 626,6 628,3 670,9 646,3 697,0 707,3 707,3 714,9



Per 2021 metus nutiesta 3,8 km vandentiekio tinklų ir 4,3 km nuotekų tinklų. Kasmet daugėja

centralizuotu vandentiekiu ir nuotekų surinkimu aprūpinamų būstų. Centralizuotu vandentiekiu

aprūpintų būstų skaičius išaugo 219 vnt., centralizuotu nuotekų surinkimu – 195 būstais.

2. FINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

UAB „Radviliškio vanduo“ 2021 m. gautos pajamos iš paslaugų teikimo sudarė 1921,2 tūkst.

Eur. Pagal teikiamų paslaugų grupes pagrindinėje veikloje: už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą

bendrovė gavo – 1584,6 tūkst. Eur, iš nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis

veiklos – 63,0 tūkst. Eur, iš suteiktų paslaugų – 63,3 tūkst. Eur, iš paviršinių nuotekų tvarkymo

veiklos 62,9 tūkst. Eur, iš atsiskaitomųjų apskaitos priežiūros priemonių ir vartotojų aptarnavimo

veiklos – 147,4 tūkst. Eur. Visos bendrovės pajamos per 2021 metus sudarė 1962,8 tūkst. Eur. 2021

m. palyginus su 2020 m. bendrovė uždirbo 3,1 proc. daugiau pajamų, o lyginant 2021 metus su 2014

metais, įmonės gautos pajamos padidėjo 42,3 proc.

2 lentelė

Bendrieji

rodikliai
2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

2014/2021

m. pokytis,

%

2020/2021

m. pokytis,

%

Pajamos, 

tūkst. Eur
1379,5 1373,4 1486,5 1481,8 1625,2 1779,4 1902,8 1962,8 42,3 3,2

Pardavimo 

savikaina, 

tūkst. Eur

1117,8 1135,8 1233,4 1236,4 1358,8 1504,3 1595,5 1724,6 54,3 8,1

Veiklos 

sąnaudos, 

tūkst. Eur

205,4 202,9 236,5 224,8 254,8 262,7 293,2 284,2 38,4 -3,1

Pelnas prieš 

apmokestini

mą, tūkst. 

Eur

51,4 51,4 43,9 13,6 1,1 0,9 4,4 -50,1  –   –

Grynasis 

pelnas, 

tūkst. Eur

49,3 44,4 35,1 9,9 1,1 0,9 4,4 -50,1   –  – 

Turtas, 

tūkst. Eur
21673,7 22076,8 21714,1 21267,8 21900,2 21063,7 21982,9 21639,7 -0,2 -1,6

Įstatinis 

kapitalas, 

tūkst. Eur

2820,7 2964,8 3981,5 4545,4 4653,1 4653,1 4653,1 4677,2 65,8 0,5

Pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą sumažėjo – 20,0 tūkst. Eur (24,2 proc.). Pajamos iš

parduotų prekių sumažėjo 0,6 tūkst. Eur, iš finansinės ir investicinės veiklos – 0,9 tūkst. Eur (30,2

proc.). Paviršinių nuotekų tvarkymo pajamų mažėjimą sąlygojo sumažėjusi paslaugų kaina. VERT

2021 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. O3E-275 VERT suderintos ir Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T-504 nustatytos mažesnės šių paslaugų kainos – nuo

2021 m. liepos 1 d. paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina sumažėjo 0,06 Eur (37,5 proc.),

lyginant su 2020 m. galiojusia kaina.

Pagrindinės priežastys lėmusios teigiamą pajamų pokytį bendrovės veikloje lyginant su 2021

metais – tai pajamos iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos, pajamos iš suteiktų paslaugų ir

kitos veiklos pajamos. Pajamų padidėjimą iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos sąlygojo

VERT 2021 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. O3E-275 VERT suderintos ir Radviliškio rajono

savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T-504 nustatytos didesnės šių paslaugų

kainos – nuo 2021 m. liepos 1 d. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina

padidėjo 0,03 Eur, lyginant su 2020 m. galiojusia kaina. Taip pat pokytį sąlygojo 1,1 proc. padidėjęs

realizuoto geriamojo vandens kiekis, lyginant su 2020 m. (žr. 1 pav.).



1 pav. Parduotas geriamojo vandens kiekis 2013–2021 m.

Per 2021 m. pašalinta 1 531,1 tūkst. m3 nuotekų, iš kurių 631,5 tūkst. m3 buvo surinkta iš

vartotojų. Didesnes pajamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje taip pat lėmė didesnis

sutvarkytų nuotekų kiekis, kuris lyginant 2021 metus su 2020 metais išaugo 45,1 tūkst. m3 arba 7,7

proc. Sutvarkytų nuotekų kiekio didėjimą lėmė 2021 m. pradėta eksploatuoti Baisogalos nuotekų

valykla – Baisogaloje ir Vainiūnų k. realizuota 49,4 tūkst. m3 nuotekų.

3 lentelė

Rodiklių

pavadinimai
2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021m.

2015/2021

m. pokytis,

%

2020/2021

m. pokytis,

%

Surinktas 

nuotekų kiekis, 

tūkst. m3

1171,8 1350,7 1406,3 1248,6 1078,6 1077,1 1531,1 30,7 42,2

Realizuotas 

nuotekų kiekis, 

tūkst. m3

501,2 549,4 536,3 569,2 580,1 586,4 631,5 26,0 7,7

Surinkta 

nuotekų mob. tr.

priemonėmis, 

tūkst. m3

7,7 7 7,3 8,4 7,8 7,7 8,1 5,2 5,2

Infiltracija, 

tūkst. m3 662,9 794,3 862,7 671,0 490,6 483,0 891,5 34,5 84,6

Bendra 

infiltracija, %
56,6 58,8 61,3 53,7 45,5 44,8 58,2 1,6 13,4

Pajamos iš nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis išaugo 5,7 proc. Šių

pajamų didėjimą lėmė 5,2 proc. padidėjęs asenizacijos transporto priemonėmis surenkamas nuotekų

kiekis.

Infiltracija, kartu įvertinus surinktų nuotekų kiekį mobiliosiomis transporto priemonėmis

siekia 58,2 proc. Infiltracijai didelę įtaką turi seni, nesandarūs nuotekų tinklai, į kuriuos patenka

gruntinis bei lietaus vanduo, neatmetama ir neteisėtų prisijungimų prie nuotekų tinklų galimybė. Per

2021 m. nuotekų tinkluose buvo likviduotos 3 avarijos. Bendrovė renovuojant senus nuotekų tinklus

siekia sumažinti metinę infiltraciją nuotekų tinkluose, tačiau nuotekų infiltracija per ataskaitinį 2021

metų laikotarpį padidėjo 13,4 proc. punkto. Nuotekų infiltracijos padidėjimą sąlygojo nuotekų

surinkimas ir realizacija Baisogaloje ir Vainiūnų k., kur infiltracija siekia 73,0 proc.

Apibendrinant, galima teigti, jog bendrovės bendrąsias pajamas daugiausia lemia vandens

tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos. Pajamos per 2021 m. lyginant su 2020 m. padidėjo vandens

tiekimo, nuotekų tvarkymo, suteiktų paslaugų, nuotekų surinkimo mobiliomis transporto

priemonėmis, atsiskaitomųjų apskaitos priežiūros priemonių ir vartotojų aptarnavimo veiklose, kitoje



veikloje, tačiau mažėjo pajamos, gaunamos iš paviršinių nuotekų tvarkymo, parduotų prekių,

finansinės ir investicinės veiklos. Įvertinus iš atskirų įmonės veiklų gautas pajamas galima teigti, jog

dėl naujai vykdomų projektų ir naujų vartotojų prijungimo galima tikėtis pajamų augimo, tačiau

žvelgiant iš kitos pusės, pajamų mažėjimą gali lemti rizikos veiksniai, tokie kaip demografinė padėtis

(mažėjantis gyventojų skaičius Radviliškio rajone).

UAB „Radviliškio vanduo“ sąnaudos 2021 m. sudarė 2012,8 tūkst. Eur, iš jų: pagrindinės

veiklos sąnaudos sudarė 1724,6 tūkst. Eur, bendrosios ir administracinės – 284,2 tūkst. Eur. Parduotų

prekių sąnaudos sudarė 0,1 tūkst. Eur, kitos veiklos – 2,3 tūkst. Eur, finansinės ir investicinės veiklos

– 1,7 tūkst. Eur. Patirtos sąnaudos lyginant su praėjusiais 2020 metais padidėjo 114,4 tūkst. Eur arba

6,0 proc.

49 proc. įmonės veiklos sąnaudų sudaro atlyginimų sąnaudos, 20 proc. – IT nusidėvėjimas ir

amortizacija, 9 proc. – kitos sąnaudos, 9 proc. – elektros energijos, 8 proc. – atsargų sąnaudos ir 5

proc. – mokesčių sąnaudos.

Atlyginimų sąnaudos lyginant 2021 metus su 2020 metais padidėjo 28,9 tūkst. Eur arba 3,0

proc. Šių sąnaudų didėjimą lėmė tai, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. darbuotojams atlyginimai buvo

padidinti 3,5 proc. Finansų ministerijos skelbiamas darbo užmokesčio pokytis 2021 m. buvo 3,3 proc.,

kuris buvo įvertintas perskaičiuojant nustatytas vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių

nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2021 m. liepos 1 d. 

IT nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos lyginant jas su praėjusiais 2020 metais padidėjo

3,7 proc. Tam įtakos turėjo per 2021 m. įsigytas ilgalaikis turtas.

Eksploatacinių medžiagų ir žaliavų sąnaudos padidėjo 36,3 tūkst. Eur arba 29,8 proc. Šių

sąnaudų didėjimą sąlygojo išaugusios medžiagų, žaliavų bei kuro kainos. 

Elektros energijos sąnaudos padidėjo 13,7 tūkst. Eur arba 7,8 proc. Šių sąnaudų išaugimą lėmė

didesnis suvartojamas elektros energijos kiekis.

Mokesčių sąnaudos bendrovėje sudaro 5 proc. visų sąnaudų struktūroje. Per 2021 m. sumokėta

90,9 tūkst. Eur mokesčių, iš kurių didžiausią dalį sudarė mokestis už naudingąsias iškasenas, vandenį

ir statybinį gruntą – 58,8 tūkst. Eur. Mokesčiai už naudingąsias iškasenas per 2021 m. padidėjo 4,4

tūkst. Eur arba 8 proc. Labiausiai per 2021 m. išaugo mokesčiai už aplinkos teršimą dėl patvirtintų

naujų mokesčio tarifų. 2020 m. mokesčiai už aplinkos teršimą sudarė 6,3 tūkst. Eur, o per 2021 m.

padidėjo 3,7 karto ir siekė 23,3 tūkst. Eur.

Kitos sąnaudos, kurios bendroje sąnaudų struktūroje sudaro 9 proc., per ataskaitinius metus

padidėjo 5,8 tūkst. Eur (3,3 proc.). Šių sąnaudų didėjimą lėmė tai, kad pasikeitus teisės aktams,

reglamentuojantiems dumblo tvarkymą, nuo 2021 m. spalio mėnesio bendrovė dumblą apdorojimui

pristato į UAB „Šiaulių vandenys“. Dėl minėtų aplinkybių, kitos sąnaudos dumblo tvarkymo veikloje

padidėjo 19,4 tūkst. Eur. Iki spalio mėn. Radviliškio nuotekų valykloje susidaręs dumblas buvo

kaupiamas ir yra laikomas dumblo aikštelėje nuotekų valykloje ir bus utilizuojamas. Todėl 2022 m.

bus patirtos papildomos sąnaudos tvarkant 2021 m. susidariusį dumblą.

3. AKCINIS KAPITALAS, AKCIJOS IR AKCININKAI

2021-12-31 bendrovės įstatinis pasirašytasis kapitalas sudarė 4 677 156 Eur (161 504 akcijų

ir 93 akcijų priedai). Visų akcijų savininkas – Radviliškio rajono savivaldybė.

4. VEIKLOS PLĖTRA

Vandentvarkos infrastruktūros ir nuotekų tinklų plėtrai Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-427 iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta

116 000,00 Eur. Atlikta darbų už 98 565,33 Eur. Šios lėšos panaudotos:

 vandentiekio tinklų statybai Šiaulių g., Radviliškio m.;

 vandentiekio ir nuotekų tinklų statybai Upelio g., Vainiūnų km., Radviliškio r. sav.;

 vandentiekio įvado rekonstrukcijai Gražinos pagrindinėje mokykloje, Radviliškio m.;

 hidrantų keitimui;



 vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo darbams Prūdelio ir Kęstučio g.,
Radviliškio m.;

 vandentiekio tinklų statybai Naujoji g. 9, 11, 13, Radviliškio m.;

 požeminių komunikacijų geodezinėms nuotraukoms parengti;

 gaisrų gesinimui.
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-427 paviršinių

nuotekų infrastruktūros plėtrai ir priežiūrai iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta

44 000 Eur. Atlikta darbų už 31 632,32 Eur. Šios lėšos panaudotos:

– paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijai tarp Valančiaus g. ir Trakų g., Radviliškio m.;

– paviršinių nuotekų tinklų priežiūrai Šeduvos m., Radviliškio r. sav.

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-427 iš Aplinkos

apsaugos rėmimo specialiosios programos buvo skirta 54 000,00 Eur vandentvarkos ir nuotekų tinklų

infrastruktūros plėtrai Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje. Atlikta darbų už 53 388,93 Eur.

Šios lėšos panaudotos:

 vandentiekio ir nuotekų tinklų statybai Geležinkelio g. 6A, Radviliškio m.;

 nuotekų valymo įrenginių statybai Polekėlėje, Radviliškio r. sav.
Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtrai Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m.

vasario 25 d. sprendimu Nr. T-427 iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos buvo skirta

10 000,00 Eur paviršinio vandens tvarkymo tinklams plėtoti. Atlikta darbų už 8 367,33 Eur. Šios lėšos

panaudotos paviršinių nuotekų tinklų statybai Dariaus ir Girėno g., nuo Valstiečių g. iki Dariaus ir

Girėno g. 105A, Radviliškio m.

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-550 iš

Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta 21 500 Eur vandentvarkos ir nuotekų tinklų

infrastruktūros plėtrai. Atlikta darbų už 21 276,64 Eur. Šios lėšos panaudotos nuotekų valymo

įrenginių statybai Polekėlėje, Radviliškio r. sav.

Vandentvarkos infrastruktūros ir nuotekų tinklų plėtrai Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-579 iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta 33

586,00 Eur. Atlikta darbų už 33 228,53 Eur. Šios lėšos panaudotos:

 nuotekų tinklų statybai Mokyklos g., Baisogalos mst., Radviliškio r. sav.;

 vandentiekio tinklų statybai Liepų g., Radviliškio m.;

 vandentiekio tinklų statybai Talkininkų g., Radviliškio m.
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-579 paviršinių

nuotekų infrastruktūros plėtrai ir priežiūrai iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta 6

856 Eur. Atlikta darbų už 6 854,95 Eur. Šios lėšos panaudotos paviršinių nuotekų tinklų tvarkymui

Taikos g., Baisogalos mst., Radviliškio r. sav.

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-619 iš

Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta 19940,00 Eur nuotekų tinklų infrastruktūros

plėtrai. Atlikta darbų už 19940,00 Eur. Šios lėšos panaudotos nuotekų valymo įrenginių statybai

Polekėlėje, Radviliškio r. sav.

Per 2021 metus įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 1419,97 tūkst. Eur (su nebaigta

statyba). 2021 m. turto užpajamavimas pagal lėšų šaltinius pateikiamas 3 lentelėje.

3 lentelė

Bendrovės lėšos, tūkst.

Eur

Savivaldybės lėšos, tūkst.

Eur

ES fondų lėšos, tūkst.

Eur

Iš viso, tūkst.

Eur

256,34 537,59 626,04 1419,97

Įgyvendintos investicijos yra būtinos siekiant užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo paslaugų kokybę (atitikimas higienos normoms) ir savalaikiškumą. 4 lentelėje pateikiamos

UAB „Radviliškio vanduo“ įgyvendintos investicijos, kurios nebuvo numatytos 2020–2022 m.

veiklos ir plėtros plane arba buvo viršyta numatyta suma.

4 lentelė



Eil.

Nr.
Investicijos pavadinimas

Investicijos

suma, Eur

(be PVM)

Investicijos

įvykdymo

laikotarpis

1 Tvora Šeduvos VGĮ 13915,92 2021-12-15

2 Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Stiklo g. 12779,15 2021-11-30

3 Vandentiekio tinklų statyba Purienų g. 8177,73 2021-12-31

4 Vandentiekio tinklų statyba Taikos g. 1990,94 2021-12-31

5 Vandentiekio tinklų statyba Rūko, Pakrantės g. 905,65 2021-12-31

6 Vandentiekio tinklų renovacija Sakalausko g. 5713,31 2021-12-31

7 Vandentiekio tinklų statyba Spindulio g. 1157,95 2021-12-31

8 Vandentiekio tinklų statyba Dvaro g. Polekėlėje 984,60 2021-12-31

9 Vandentiekio tinklų statyba Sodų g. Šiaulėnų k. 889,77 2021-12-31

10

Vandentiekio tinklų statyba Tulpių g. Kalnelio 

Gražionių k. 754,96 2021-12-31

11 Nuotekų išvadų statyba Širvintų g. (spaudiminiai) 1850,54 2021-12-31

12 Nuotekų išvadų statyba Noreikos g. 797,74 2021-12-31

13 Nuotekų tinklų statyba Pakrantės g. 1366,00 2021-12-31

14 Nuotekų tinklų statyba Dariaus ir Girėno g. 1496,27 2021-12-31

15

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Upelio g. 

Vainiūnų k. 3786,96 2021-11-30

16 Lietaus nuotekų tinklų statyba Taikos g. Baisogala 6854,95 2021-12-31

17 Nuotekų tinklų statyba Vėzgės g. Aukštelkų k. 1556,64 2021-12-31

18 Oro kompresorius 665,00 2021-12-13

19 Siurblys nuotekoms 400V/50HZ 0,7KW 364,00 2021-10-27

20 PE vamzdžių virinimo aparatas (3 vnt.) 2256,04 2021-11-19

21 Ak. kampinis šlifuoklis 285,00 2021-12-20

22 Ak. suktuvas 245,00 2021-12-20

23 Ultragarsinis slėgio daviklis 1993,32 2021-12-01

24 Antžeminiai hidrantai 11098,20 2020 - 2021 m.

25 Požeminiai hidrantai 7438,00 2020 - 2021 m.

26 Avarinė dumblo aikštelė 1109,97 2021-09-17

27 Buitinių vandentiekio patalpų remontas 2771,50 2021-12-31

1. 2020–2022 m. veiklos ir plėtros plane buvo numatyta išardyti seną tvorą ir naujai aptverti

Šeduvos vandens gerinimo įrenginius už 9000 Eur, faktiškai panaudota 13915,92 Eur nuosavų

lėšų.

2. Įgyvendinant investiciją vandentiekio tinklų rekonstrukcija Stiklo g. Radviliškio m. buvo

atnaujinta 364 m vandentiekio tinklų. Tinklų rekonstrukcija buvo atliekama dėl įvykusios

avarijos po naujai išasfaltuota gatve. Panaudota 12779,15 Eur nuosavų lėšų.

3. Įgyvendinant investiciją vandentiekio tinklų statyba Purienų g. Radviliškio m. buvo nutiesta 95

m ir atnaujinta 164 m vandentiekio tinklų. Investicija buvo vykdoma didelio pasikartojančių

avarijų skaičiaus ir buvo prijungti 3 nauji vartotojai. Panaudota 8177,73 Eur nuosavų lėšų.

4. Įgyvendinant investiciją vandentiekio tinklų statyba Taikos g. Radviliškio m. buvo nutiesta 156

m vandentiekio tinklų. Sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų 6

vartotojams. Investicijai panaudota 1990,94 Eur nuosavų lėšų.

5. Įgyvendinant investiciją vandentiekio tinklų statyba Rūko g., Pakrantės g. Radviliškio m buvo

nutiesta 150 m vandentiekio tinklų. Sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų vandentiekio

tinklų 6 vartotojams. Investicijai panaudota 905,65 Eur nuosavų lėšų.



6. Įgyvendinant investiciją vandentiekio tinklų renovacija Sakalausko g. Radviliškio m. buvo

atnaujinta 93 m vandentiekio tinklų. Tinklų atnaujinimas buvo vykdomas dėl įvykusios avarijos

ir statomos geležinkelio garso izoliacinės sienos. Investicijai panaudota 5713,31 Eur nuosavų

lėšų. 

7. Įgyvendinant investiciją vandentiekio tinklų statyba Spindulio g. Radviliškio m. buvo nutiesta

179 m vandentiekio tinklų. Sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų

6 vartotojams naujai statomų namų kvartale. Investicijai panaudota 1157,95 Eur nuosavų lėšų.

8. Įgyvendinant investiciją vandentiekio tinklų statyba Dvaro g. Polekėlėje buvo nutiesta 100 m

vandentiekio tinklų. Darbai buvo vykdomi siekiant likviduoti įvykusią avariją vandentiekio

tinkluose. Investicijai panaudota 984,60 Eur nuosavų lėšų. 

9. Įgyvendinant investiciją vandentiekio tinklų statyba Sodų g. Šiaulėnų k. buvo nutiesta 41 m

vandentiekio tinklų. Sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų 1

vartotojui. Investicijai panaudota 889,77 Eur nuosavų lėšų.

10. Įgyvendinant investiciją vandentiekio tinklų statyba Tulpių g. Kalnelio Gražionių k. buvo

nutiesta 55 m vandentiekio tinklų. Dėl avarinės tinklų būklės buvo nutiesta nauja vandentiekio

trasa, kuria tiekiamas vanduo gyvenvietės vartotojams. Investicijai panaudota 754,96 Eur

nuosavų lėšų. 

11. Įgyvendinant investiciją nuotekų išvadų statyba Širvintų g. Radviliškio m. buvo nutiesta 60 m

slėginių nuotekų tinklų. Sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų 4

vartotojams. Investicijai panaudota 1850,54 Eur nuosavų lėšų.

12. Įgyvendinant investiciją nuotekų išvadų statyba Noreikos g. Radviliškio m. buvo nutiesta 8 m

nuotekų tinklų. Sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų 3 vartotojams.

Investicijai panaudota 797,14 Eur nuosavų lėšų.

13. Įgyvendinant investiciją nuotekų tinklų statyba Pakrantės g. Radviliškio m. buvo nutiesta 150 m

nuotekų tinklų. Sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų 6 vartotojams.

Investicijai panaudota 1366,00 Eur nuosavų lėšų.

14. Įgyvendinant investiciją nuotekų tinklų statyba Dariaus ir Girėno g. Radviliškio m. buvo nutiesta

45 m nuotekų tinklų. Sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų daugiabučiui

ir dar 2 vartotojams. Investicijai panaudota 1496,27 Eur nuosavų lėšų.

15. 2020–2022 m. veiklos ir plėtros plane buvo numatyta įrengti nuotekų tinklus Upelio g. Vainiūnų

k. panaudojant 5000,00 Eur Radviliškio rajono savivaldybės lėšų. Įgyvendinant investiciją buvo

nutiesta 129 m. nuotekų tinklų už 2177,25 Eur nuosavų lėšų bei nutiesta 138 m. vandentiekio

tinklų panaudojant 1609,71 Eur Radviliškio rajono savivaldybės lėšų.

16. Panaudojant 6854,95 Eur Radviliškio rajono savivaldybės lėšų buvo įrengta 148,2 m lietaus

nuotekų tinklų Taikos g. Baisogaloje.

17. Įgyvendinant investiciją nuotekų tinklų statyba Vėzgės g. Aukštelkų k. buvo nutiesta 166 m

nuotekų tinklų. Sudarytos sąlygos prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų 6 vartotojams.

Investicijai panaudota 1556,64 Eur nuosavų lėšų.

18. Įsigytas oro kompresorius, skirtas automobilių aptarnavimui, kurie naudojami visose

reguliuojamose veiklose. Investicijai įsigyti panaudota 665,00 Eur nuosavų lėšų.

19. Pakeistas susidėvėjęs nuotekų siurblys, naudojamas Sidabravo nuotekų surinkimui. Investicijai

panaudota 364,00 Eur nuosavų lėšų.

20. 2020–2022 m. veiklos ir plėtros plane buvo numatyta įsigyti PE vamzdžių virinimo aparatus už

1500,00 Eur. Investicijai faktiškai panaudota 2256,04 Eur.

21. Įsigytas akumuliatorinis kampinis šlifuoklis, naudojamas visose reguliuojamose veiklose už

285,00 Eur nuosavų lėšų.

22. Įsigytas akumuliatorinis suktuvas, naudojamas visose reguliuojamose veiklose už 245,00 Eur

nuosavų lėšų.

23. Radviliškio nuotekų valykloje pakeistas sugedęs ultragarsinis slėgio daviklis (nuotekų

debitomatis prie smėliagaudės). Tam panaudota 1993,32 Eur nuosavų lėšų.

24. Per 2020 – 2021 m. į antžeminius hidrantus investuota 9060,97 Eur Radviliškio rajono

savivaldybės lėšų ir 2037,23 Eur nuosavų lėšų, kurias panaudojant buvo pakeisti sugedę ar



nusidėvėję hidrantai pagal Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pateiktus hidrantų

patikros aktus.

25. Per 2020 – 2021 m. į požeminius hidrantus investuota 7438,00 Eur nuosavų lėšų, kurias

panaudojant buvo pakeisti sugedę hidrantai pagal Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos

pateiktus hidrantų patikros aktus.

26. Už 1109,97 Eur nuosavų lėšų Radviliškio nuotekų valyklos avarinėje dumblo aikštelėje atlikti

drenažo sistemos remonto darbai.

27. Pagal Valstybinės maisto veterinarinės tarnybos patikrinimo metu pateiktas pastabas buvo

atliktas Šeduvos vandenvietės patalpų paprastasis remontas už 2771,50 Eur nuosavų lėšų. 

 UAB „Radviliškio vanduo“ įgyvendina projektą Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0002
„Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo įrenginių

rekonstrukcija padidinant nuotekų išvalymo efektyvumą“. Juo siekiama padidinti nuotekų tvarkymo

prieinamumą ir efektyvumą Baisogaloje ir Vainiūnuose. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos

išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemone

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“. Įgyvendinus projektą, Šeduvos

nuotekų valykloje bus pastatytas tretinio valymo įrenginys ir dumblo sausinimo įranga. Taip siekiama

pagrindinio projekto tikslo – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, užtikrinti šios

paslaugos nepertraukiamą kokybišką tiekimą, tinkamai tvarkyti nuotekas. Šiuo metu eksploatuojama

Šeduvos nuotekų valykla yra pasenusi ir nebepasiekia reikalaujamų pasiekti išvalymo rodiklių. Ši

investicija prisidės prie Radviliškio rajono socialinės-ekonominės plėtros, žmonių gyvenimo kokybės

gerinimo, aplinkos išsaugojimo. Pastatytą infrastruktūrą eksploatuos ir prižiūrės UAB „Radviliškio

vanduo“ darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį. 2020 m. rugpjūčio 4 d. pasirašyta

projekto rangos darbų sutartis tarp UAB „Radviliškio vanduo“ ir UAB „Neostata“ dėl Šeduvos

nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo darbų pirkimo. Darbų trukmė – 16 mėn. nuo darbų pradžios

paskelbimo datos. Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius, 2018 m. vasario 8 d. tarp

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB

„Radviliškio vanduo“ pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0002 sutartis, kur projekto

biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2 272 167,15 Eur

(be PVM), iš jų 1 817 733,72 Eur – Europos Sąjungos lėšos, 454 433,43 Eur – projekto partnerio

Radviliškio rajono savivaldybės lėšos.

 UAB „Radviliškio vanduo“ įgyvendina projektą Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0012
„Nuotekų tinklų plėtra Radviliškio aglomeracijoje“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių

darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų

surinkimo tinklų plėtra“. Projektas finansuojamas 70 proc. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo

lėšomis ir 30 proc. Radviliškio rajono savivaldybės lėšomis nuotekų tinklai, vandentiekio tinklai

finansuojami Radviliškio rajono savivaldybės lėšomis.  Projekto tikslas – Suteikti galimybes

Radviliškio miesto gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

sistemos bei padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę Radviliškio rajone. Ši

investicija prisidės prie Radviliškio rajono socialinės-ekonominės plėtros, žmonių gyvenimo kokybės

gerinimo, aplinkos išsaugojimo. Pastatytą infrastruktūrą eksploatuos ir prižiūrės UAB „Radviliškio

vanduo“ darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį. 2021 m. lapkričio 15 d. pasirašyta

finansavimo sutartis su Viešųjų investicijų plėtros agentūra, kurioje numatyta vandentvarkos fondo

lėšos nuotekų tinklams iki 214 429,32 Eur, gražinamoji subsidija iki 281 740,68 Eur iš jų vandentiekio

tinklams iki 189 842,40 Eur, nuotekų tinklams iki 91 898,28 Eur. Šiuo metu vykdomi rangos darbų

pirkimai. Įgyvendinus sutartį bus paklota apie 1,863 km nuotekų surinkimo tinklų ir 2,344 km

vandentiekio tinklų, bus suteikta galimybė 55 būstams prisijungti prie centralizuotų tinklų. Darbų

trukmė – 12 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos.

 Baigtas rengti „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos Prūdelio g. ir Kęstučio g.
Radviliškio m., techninis darbo projektas“, kurio pagrindu bus vykdomi rangos darbai finansuojami



Radviliškio Savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto tikslas – suteikti galimybes Radviliškio miesto

gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei

padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę Radviliškio rajone. Projekto metu

bus nutiesta 322 m. vandentiekio tinklų ir 684 m. nuotekų tinklų, bus suteikta galimybė 14 būstų

prisijungti prie centralizuotų tinklų.

5. GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ IR JO KONTROLĖ

Geriamojo vandens kokybė tikrinama, atliekant nuolatinę ir periodinę priežiūrą pagal higienos

normas HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Kontrolės dažnumas bei

mėginių ėmimo vietos yra suderintos su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių

departamentu. 2021 m. pagal planą atlikti geriamojo vandens kokybės tyrimai atitinka saugos ir

kokybės reikalavimus ir yra tinkamas vartoti.

Direktorius Egidijus Barčkus
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