
Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių šilumos tinklai“ 

 Įm. kodas. 180373788, Lygumų 69, Telšiai 

 

METINIS PRANEŠIMAS 

Už 2020 metus 

 Įmonės veiklos apibūdinimas  

 

UAB "Telšių šilumos tinklai" yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė su 2151562,20 Eur 

įstatiniu kapitalu. Įmonės kodas 180373788. Buveinė - Lygumų g.69, Telšiai. Įmonė įregistruota 

1997 m. rugpjūčio 15 d. Telšių rajono savivaldybėje.  

Bendrovėje dirba trys darbuotojai: direktorius, buhalterė ir sistemų priežiūros meistras. 

Direktorius vykdomoje ūkinėje veikloje iškylančias problemas  sprendė kartu su bendrovės 

valdyba, o svarbiausi klausimai buvo svarstomi Telšių rajono savivaldybės taryboje. Įmonės 

valdybą sudaro penki Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus deleguoti nariai.  

2020 metais įvyko 3 valdybos posėdžiai, priimta 11 nutarimų, išleista  14 direktoriaus įsakymų 

veiklos klausimais.  Praėjusiais metais  užregistruota 52 gauti  ir  31  išsiųsti  raštai, sudaryta 11 

sutarčių.  Bendrovė neturi jokių padalinių. 

Įmonės veikla yra specifinio pobūdžio. Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių šilumos 

tinklai“ pagrindinė veikla yra turto, reikalingo šiluminės energijos gamybai ir tiekimui, nuoma bei 

šilumos tiekimas. Pagrindiniai  Bendrovės uždaviniai yra užtikrinti Bendrovės veiklos tęstinumą, 

stebėti Sutarties su UAB „LITESKO“ sąlygų vykdymą,  kontroliuoti šioje sutartyje numatytus 

nuomininko įsipareigojimus, dalyvauti organizuojant šilumos tiekimą šilumos vartotojams bei 

nagrinėjant šilumos tiekėjo pateiktų investicijų ir šilumos kainų skaičiavimus. Vykdoma išnuomoto 

turto apskaita ir kontrolė ( atliekamos inventorizacijos , bei operacijos, susijusios sus  nuomojamo 

turto ir žemės plotų pokyčiais ir investicijomis ). Bendrovei priklausantis turtas išnuomotas 

UAB“LITESKO“ iki 2025 metų,   pagal 2018 m. kovo 21 d. tarp UAB “Telšių šilumos tinklai“ ir 

UAB „LITESKO“  pasirašytą susitarimą  „Dėl 2000-09-28 Turto nuomos sutarties  Nr. 00-09-28-007  

papildymo ir pakeitimo“  

 

       Investicijos į šilumos ūkį 

 UAB „Litesko“ investicijų planus ir ataskaitas kontroliuoja Telšių rajono Tarybos sudaryta 

Investicijų priežiūros komisija. Investicijų metinius planus ir ataskaitas tvirtina Telšių rajono 

savivaldybės Taryba. UAB „Litesko“ 2020 metais atliko investicijų už 10773                                   

Eur. (dešimt tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt trys Eur).    
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Per  2020  metus UAB “Litekso“ atliktos investicijos nebuvo įsigytos. Investicinis turtas per  

2020 metus nusidėvėjo 205177 Eur, Tokia suma sumažėjo ir bendrovės įsiskolinimas UAB 

“Litesko“ , kuris  2020 12 31 yra  245,0 tūkst.Eur 

 

Personalas 
 

2020 metų pradžioje įmonėje dirbo 3 darbuotojai - direktorius , vyr. buhalterė ir šilumos ūkio 

priežiūros meistras. Tiek pat dirbo ir metų pabaigoje. 

 

Vardas,pavardė 
Užimamos 
pareigos Išsilavinimas Nuo kada dirba 

   

Jurgis Staševičius Direktorius aukštasis 
nuo 2011 08 29  iki 
šiol 

Regina 
Gaidauskienė Vyr.buhalterė aukštasis 2012-03-26 iki šiol 

Eugenijus Sniegys 
Šilumos ūkio 
priežiūros meistras aukštesnysis 

Nuo 2010-03-29 iki 
šiol 

 

  Įmonės turtas 

Bendrovė turi finansinio turto - UAB  “Energetikas“ akcijų už 15428 Eur .                    

Įmonės nematerialusis turtas  -  kompiuterinės programa  „Grandis“, skirta šilumos 

vartotojų apskaitai, bei buhalterinės apskaitos programą „Rivilė“ . 

2020 metų pabaigai bendrovės valdomo ilgalaikio turto vertė  (įsigijimo savikaina) yra 5612103 

Eur, sukauptas nusidėvėjimas  per visą laikotarpį 3534192 Eur, likutinė vertė 2077911 Eur.  Metų 

pradžioje bendrovė turėjo turto (likutine verte)  už 2288672  Eur.   Metų eigoje bendrovė jokio 

ilgalaikio turto neįsigijo .  Per 2020 metus turimas turtas nusidėvėjo 210762  Eur . 

    Bendrovės trumpalaikį turtą sudaro atsargos, smulkus inventorius, pinigai bei pirkėjų skolos , 

iš viso 102979 Eur. 

    Atsargų metų pradžioje įmonė turėjo už 963 Eur, o pabaigoje už 1550 Eur. Tai suskystintos 

dujos, kurios naudojamos šildymui. Liko neparduoti 8 šilumos punktai už 2,3 Eur. Išankstiniai 

apmokėjimai  255  Eur – UAB “Circle K Lithuania”  už degalus, spaudos prenumerata,  avansas  

audito įmonei. Bendrovė turi sukaupusi 88641 Eur  banko sąskaitoje.  

Per vienerius metus gautinos sumos –12788  Eur, iš jų -  12533 Eur pirkėjų skolos. Pirkėjų  

skolų didžiausia dalis 4555  Eur  - gyventojų  skolos už šildymą už einamąjį mėnesį;  1259 
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kompensacijos iš  Socialinės  paramos  ir rūpybos skyriaus;  3327  Eur už kamino ir patalpų  

nuomą, 3392 Eur   skolinga UAB ”Litesko” PVM mokesčio. Bendrovė deda pastangas, kad pirkėjai 

laiku atsiskaitytų ,  palyginus su 2019  pirkėjų skolos sumažėjo 10486 Eur.   

 

 Šilumos tiekimas Varniuose 

 Teikiamos šildymo paslaugos dviem daugiabučiams namams Varniuose. Šildoma suskystintomis 

dujomis iš dviejų konteinerinių katilinių, pastatytų prie S. Daukanto 12a ir 19c namų Varniuose. 

Apsirūpinimas kuru, šilumos gamyba ir pardavimas vartotojams, licencijuota šilumos tinklų, 

gamybos įrenginių ir kitų techninių priemonių priežiūra ir remontas bei daugiabučių namų šildymo 

sistemų eksploatacija. Bendrovė turi galiojantį atestatą  eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas iki 

2022 m. vasario 12 d.  

 Dėl suskystintų dujų tiekimo sudarytos sutartys su AB „Suskystintos dujos“ (šiuo metu 

UAB „Saurida“) ir UAB „Gazimpeksas“. Taip pat sudaryta sutartis su AB „Suskystintos dujos“ 

dujų ūkio aptarnavimui, UAB “Megometras“ elektros ūkio aptarnavimui, UAB „Koris“ 

kompiuterinės programos „Grandis“ darbui su šilumos vartotojais aptarnavimui. 

UAB „Telšių šilumos tinklai“ yra šilumos tiekėjas, turintis teisę verstis šilumos tiekimu 

pagal Telšių rajono savivaldybės 2005-10-01 išduotą šilumos tiekimo licenciją Nr. 1. Remiantis šia 

licencija įmonė turi teisę tiekti šilumą įmonės nuosavybės teise valdomais šilumos tiekimo 

įrenginiais gyvenamiesiems namams esantiems S.Daukanto g. 12a ir S.Daukanto 19c. Varniuose, 

Telšių raj. Vadovaujantis šilumos ūkio įstatymu, šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis ir 

šilumos kainų nustatymo metodika, šilumos tiekėjams, kurie realizuoja mažiau kaip 10 GWh 

šilumos per metus, šilumos bazinių kainų dedamąsias nustato savivaldybių tarybos. Bazinė kaina 

artimiausiems penkeriems metams patvirtinta 2019 m. spalio 27 d. 7,48  euro centai /kWh. 

Remiantis bazinės kainos skaičiavimais ir įvertinus gautas pajamas ir patirtas sąnaudas kiekvienais 

metais perskaičiuojama bazinės kainos pastovioji dedamoji. Taryba 2020 m. spalio 29 d. sprendimu 

Nr T1-341    antriesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatė  7,80 euro centai bazinę  kainą. 

Įmonė šilumą aukščiau nurodytiems pastatams tiekia iš  konteinerinių katilinių, kuriose 

buvo instaliuoti  5  dujomis kūrenami katilai JUNKERS, jie eksploatuojami jau 18 metų, vienas 

katilas neveikia (šildymui užtenka 4 katilų), šiuo metu vis dažniau jiems  reikia remonto. 
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Šilumos tiekimas Varnių katilinėse. 

Pajamos ,Eur. Sąnaudos ,Eur. Pelnas

(nuost

oliai) 

Pelnas 

 2019 

m 

2020

m 

skirtum

as 

2019

m 

2020 

m 

skirtu

mas 

2019 

m 

2020

m 

Pajamos 23236 23803 567     

Šildymo 
savikaina 

   10663 10231 432   

Šildymo 
teikimo 
sąnaudos 

   15317 16866 -1549   

Viso    25980 27097 -1117 -2744 -1117 

 

 2019

m 

2020

m 

skirtum

as 

Pagaminta 
MWh 

 

195,88 

 

196,27 

 

0,39 

 

 Sunaudota 
dujų tne 

2

21,90 

2

22,05 

 

0,15 

Vidutinė 
dujų kaina 
mėn. Eur/t 

3

343,2 

2

334,1 

 

9,6 

 

Per 2020 m.  šildymo savikaina sumažėjo , nes sumažėjo  suskystintų dujų kaina vidutiniškai 10 

Eur/t.  Dėl sumažėjusių dujų kainos  sumažėjo pačios šilumos savikaina, o šildymo teikimo 

sąnaudos padidėjo dėl padidėjusių išlaidų darbo užmokesčiui. Šilumos tiekimas įmonei  tiek 2020 

metais,  tiek 2019 metais buvo nuostolingas. 

 

Finansinių rezultatų analizė 

  Metinėje finansinėje atskaitomybėje pateikti skaičiai rodo, kad bendrovė per 2020 metus 

dirbo pelningai - pelnas 3954 Eur (2019 metų pelnas – 19520 Eur). Lyginant su praėjusiais 

metais, įmonės pelnas  sumažėjo 15,5 tūkst. Eur. 
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   Akcijos 

Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių šilumos tinklai” akcininkas Telšių rajono savivaldybė, 

kuriai priklauso 99,80% akcijų, 0,2 proc. akcijų priklauso fiziniams asmenims. Bendrovės įstatinį 

kapitalą sudaro 741918 paprastųjų akcijų,  po 2,90 Eur už kiekvieną. Akcinis kapitalas  yra 

2151562,20  Eur.   

 

 Filialai ir atstovybės 

Nėra 

 

Nesutarimas su UAB “Telšių vandenys“ 

Nesutampa realizacijos sumos ir mokėtinos sumos su UAB “Telšių vandenys“.  

Nesutarimas tęsiasi nuo 2018 metų.   2017 metais  UAB “Telšių vandenys“  pateikė PVM  sąskaitas   

faktūras už 2016 ir 2017 metus   dėl gruntinių vandenų patekimo į buitinių nuotekų tinklus. Mes 

2017-02-06 raštu Nr.14 UAB „Telšių vandenys“ pateikėme motyvuotą atsakymą dėl ko gražiname 

nepasirašytas sutartis ir sąskaitas.  

 2018- ais  metais  UAB “Telšių vandenys“ vardu gavome UAB „Sergel“, kuri vykdo UAB 

„Telšių vandenys“ skolininkų skolų administravimą ir išieškojimą, raginimus  apmokėti 

įsiskolinimą. Motyvuotai atsakius į šias pretenzijas, kad mes neturime sutarties, esame grąžinę 

pateiktas PVM sąskaitas - faktūras skolų išieškotojas nutraukė savo reikalavimus.     

Pagal 2018-03-21 Susitarimą Nr. LTS 970 tarp UAB „Litesko“ ir UAB „Telšių šilumos 

tinklai“ 5.1 punktą yra numatytas nuomos mokestis Nr.5, kuris įpareigoja UAB „Litesko“ mokėti 

mokesčius susiėjusius su paviršinio (lietaus) nuotekų surinkimo, prie paviršinio (lietaus) nuotekų 

tinklų prijungtų šilumos trasų drenažo sistemos.  

 2018-06-21 UAB „Telšių vandenys“ rašte Nr. V3-628 nurodoma, kad sąskaitos – faktūros 

už 2018 metus bus teikiamos UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“, bet deja taip neįvyko 

sąskaita-faktūra už 2018 m atsiųsta mums. 2018 metu pabaigoje UAB „Litesko“ filialas „Telšių 

šiluma“ direktorius V. Mikaila, UAB „Telšių vandenys“ generalinis  direktorius A. Jasevičius ir 

UAB „Telšių šilumos tinklai‘ direktorius J. Staševičius susitiko pas Telšių rajono savivaldybės 

merą,  bandėme išaiškinti UAB „Telšių vandenys“ generaliniam  direktoriui A. Jasevičiui, kad 

reikia pasirašyti naujas sutartis, deja kompromisas nepavyko. Sutartis dėl gruntinių vandenų  

patekimo į buitinių nuotekų tinklus buvo pateikta  pasirašyti tik 2019 metų pabaigoje.  Paskaičiuoti 

kiekiai už 2019 bei 2020  metus labai žymiai skiriasi nuo ankstesnių metų  kiekių, už kuriuos mūsų 
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bendrovė mokėti nesiruošia, todėl nepripažįstame   PVM sąskaitų faktūrų  už minėtas  paslaugas už 

2016 ir 2017 metus, jas grąžinome kartu su atitinkamais lydraščiais. Apmokėjome už 2018 metus, 

taip pat  už 2019 m bei 2020 metus. UAB „Telšių vandenys“ skaičiuoja delspinigius. Kiekvieną 

mėnesį  mokame tik už  sunaudotą vandenį ir nuotekas. Konfliktą išspręsti turėtų padėti pagrindinis 

akcininkas - kadangi abi bendrovės yra Telšių rajono savivaldybės įmonės. 

 

Veiklos planai ir prognozės 

 Vykdyti investicijų nusidėvėjimo kontrolę. Dalyvauti UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ 

vykdomosiose viešuose pirkimuose. Kontroliuoti kaip atliekami Telšių rajono savivaldybės 

investicijų patvirtinti darbai. Kaupti lėšas reikalingas 2025 metams perimant šilumos ūkį iš UAB 

„Litesko“ filialas „Telšių šiluma“. Kiek įmanoma daugiau įregistruoti šilumos trasų ir kito dar 

neįregistruoto mūsų turto į VĮ Registrų centrą, kuriems reikės lėšų ir papildomos informacijos. 

Domėtis naujausiomis katilinių technologijomis. Nelikvidaus turto ir grįžtamų medžiagų 

priežiūra ir sandėliavimas. Vykdyti nelikvidaus turto ir grįžtamų medžiagų pardavimą, skelbiant 

spaudoje. Parduoto nelikvidaus ilgalaikio turto nurašymas išregistravimas iš VĮ Registrų centro. 

 Užtikrinti šildymą daugiabučiuose namuose S. Daukanto 12a ir 19c, Varniai.  

         

Finansinės priemonės 

 Visa išsami informacija apie finansines priemones pateikta finansinės atskaitomybės    

aiškinamajame rašte. 

 

Direktorius                                                 Jurgis Staševičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


