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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės

metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 „Dėl viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos

ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“, 4, 17 ir 18 punktais, Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento,

patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-88 ,,Dėl

Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 116 ir 118 punktais bei

atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės ,,Anykščių vandenys“ 2022 m. kovo 22 d. raštą Nr.

SD-98 ,,Dėl dokumentų pateikimo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti uždarosios akcinės bendrovės ,,Anykščių vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai

(pridedama).

Meras                                                                                                                    Sigutis Obelevičius

Elektroninio dokumento nuorašas
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INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Bendrovės pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių vandenys”

Bendrovės kodas 154138664

Buveinės adresas Liudiškių g. 28, LT-29126 Anykščiai

Įsteigimo data
UAB „Anykščių vandenys“ (toliau – Bendrovė) įsteigta 1991 m.

rugsėjo 16 d.

Bendrovės vadovas Direktorius Egidijus Šileikis

Įstatinis kapitalas,

akcijų pokytis
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 12 565 747,85 Eur.

Pagrindinė veikla

Bendrovės vykdomos veiklos pagal Ekonominės veiklos rūšių

klasifikatorių (ERVK2):

Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36);

Nuotekų valymas (37).

BENDROVĖS VADOVO ŽODIS

2021 metai įmonei buvo vystymosi, pokyčių ir iššūkių metai. Toliau vykdėme pradėtus

darbus. Įgyvendinome Europos sąjungos fondų lėšomis finansuojamus projektus. Teigiami veiklos

rezultatai rodo, kad einame tinkama linkme. Ateinančiais metais tęsime pradėtus darbus, stengsimės

prijungti naujus vartotojus, gerinsime aptarnavimo kokybę, bei užtikrinsime, kad mūsų teikiamos

paslaugos atitiktų visus keliamus reikalavimus. 

Viliuosi, kad dirbdami uoliai, skaidriai bei nuosekliai pateisinsime vartotojų poreikius ir

lūkesčius. Pagarbiai norėčiau padėkoti savo kolegoms, dirbantiems įmonėje, už jų kasdienį darbą,

profesionalumą ir pagalbą 2021 metais.

I SKYRIUS

BENDROVĖS STRATEGIJA IR TIKSLAI

Vadovaujantis Bendrovės 2021–2025 metų strateginiu planu ir raštu „Dėl Anykščių

rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB „Anykščių vandenys“ pagrindiniai Bendrovės

siekiai yra užtikrinti nenutrūkstamą bendrovės veiklą, tinklo patikimumą, aukštą paslaugų kokybę,

esamų klientų aptarnavimą, saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio geriamo vandens tiekimą ir

nuotekų tvarkymą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje ir šių paslaugų plėtrą.

Strateginiai veiklos tikslai:

 Užtikrinti bendrovės teikiamų paslaugų patikimumą ir kokybę;

 Didinti eksploatuojamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo ūkio veiklos efektyvumą;

 Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą;

 Būti pažangos siekiančia ir profesionalia įmone.



II SKYRIUS

VYKDOMOS APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA

Bendrovės paskirtis – užtikrinti patikimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugas vartotojams ir abonentams, darant mažiausią poveikį aplinkai.

Bendrovės aplinkos politika:

 Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir atitikties įsipareigojimų, reglamentuojančių

aplinkos apsaugą;

 Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos gerinimo;

 Taupyti ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius;

 Taikyti prevencines priemones, siekiant kuo mažiau teršti aplinką, orą ir vandenį;

 Šviesti, mokyti ir skatinti darbuotojus dirbti sąmoningai paisant aplinkos, jausti atsakomybę

už savo veiklos įtaką aplinkai darbe.

III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RINKĄ IR

PAGRINDINES KLIENTŲ GRUPES

Bendrovės teikiamų paslaugų teritorija – Anykščių rajono savivaldybė.

2021 m. UAB ,,Anykščių vandenys" teikė paslaugas 8 244 vnt. vartotojų,

iš jų:

      3 640 vnt. – daugiabučių namų vartotojams,

      4 306 vnt. – individualių namų vartotojams,

298 vnt. – abonentams (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir fiziniams

asmenims, perkantiems paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti).

IV SKYRIUS

PERSONALAS, ATLYGINIMŲ POLITIKA

Bendrovės vadovas – direktorius. Nuo 2021 m. balandžio mėn. direktoriaus pereigas

eina Egidijus Šileikis. Direktorius vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo Bendrovės

ūkinę veiklą, siekdamas stabilaus ir efektyvaus Bendrovės darbo. 

2021 m. gruodžio 31 dieną Bendrovėje dirbo 50 darbuotojų.

Vidutinis UAB „Anykščių vandenys“ darbuotojų darbo užmokestis 2021 m.

Eil.

Nr.

          Darbuotojų pareigybių grupės

2021  m.

Darbuotojų 

skaičius

VDU

(mėnesinis) Eur

1.  Administracijos vadovaujantis personalas 3 2 592,38



2.  Apskaitininkai 2 1 141,69

3.  Apskaitos prietaisų santechnikai 2 1 048,06

4.  Avarinių atstatomųjų darbų šaltkalviai 13 1 075,22

5.  Elektrikai 3 1 044,95

6.  Operatoriai 7 1 003,78

7.  Kiti darbuotojai 21 1 142,94

Metinis Bendrovės darbo užmokesčio bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių)

fondas 2021 m. sudarė 777,12 tūkst. Eur.

Bendrovės vadovybė rūpinasi nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, užtikrina,

kad darbuotojai turėtų visus privalomus atestatus, tobulintų darbui reikalingas kompetencijas, tad

organizuoja vidinius bei išorinius mokymus. 2021 metus profesiniuose mokymuose ir kvalifikacijos

kėlimo seminaruose dalyvavo 50 darbuotojų.

V SKYRIUS

PAGRINDINIAI ĮVYKIAI, TURĖJĘ ESMINĖS REIKŠMĖS

BENDROVĖS VEIKLAI

Nuo 2021 m. balandžio mėn. UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus pereigas eina

Egidijus Šileikis.

Nuo 2021 m. lapkričio mėn. UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus pavaduotojo

pereigas eina Mindaugas Trinkūnas.

2021 m. gegužės 11 d. Šaltupio g. 26, Anykščiuose (miesto pirties pastato patalpose)

atidarytas Klientų aptarnavimo centras, kuriame vienoje vietoje aptarnaujami UAB Anykščių

komunalinio ūkio, UAB ,,Anykščių šiluma“ ir UAB ,,Anykščių vandenys“ klientai. Klientų

aptarnavimo centre gyventojai gali susimokėti už šių bendrovių suteiktas paslaugas, sudaryti ar

atnaujinti paslaugų teikimo sutartis bei gauti aktualią informaciją.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 30 d.

Nr. 1-AĮ-578 įsakymu „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ įstatinio kapitalo

mažinimo ir įstatų pakeitimo“ sumažino UAB „Anykščių vandenys“ (kodas 154138664) įstatinį

kapitalą 699 398,22 Eur (šešiasdešimt devyniais tūkstančiais trimis šimtais devyniasdešimt

aštuoniais eurais, dvidešimt dviem centais), anuliuojant 2 411 718 (du milijonus keturis šimtus

vienuolika tūkstančių septynis šimtus aštuoniolika) paprastųjų vardinių 0,29 Eur (dvidešimt devynių

centų) nominalios vertės akcijų, vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai.

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-316

„Dėl investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ įstatinio kapitalo

didinimo“ perdavė Pagirių kaime, Anykščių sen. esančius vandentiekio tinklus su vandens bokštu ir

arteziniu gręžiniu.

2021 m. gegužės 18 d. pasirašyta Rangos sutartis dėl pagrindinės nuotekų siurblinės,

esančios Žvejų g. 68B, Anykščiai, remonto darbų, su UAB „Statovita”, kurios vertė 106,2 tūkst.

Eur.

VI SKYRIUS

DALYVAVIMAS INVESTICINIUOSE PROJEKTUOSE



UAB ,,Anykščių vandenys“ dalyvauja investiciniame projekte pagal 2014–2020 m.

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

darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo

priemonę ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių

valdymo tobulinimas“ ir antrame projekte – pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų

programos priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių

,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo

kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Projektai finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, projekto vykdytojo

UAB ,,Anykščių vandenys“ ir Anykščių rajono savivaldybės lėšų.

1. Projektas ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (Sodų

bendrija ,,Šaltupys“ ir Keblonių k.) statyba“. Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-

91-0007.

Projektą sudaro dvi veiklos: tai ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių

aglomeracijoje (Sodų bendrija ,,Šaltupys“ ir Keblonių k.) statybos darbai“ – sutarties vertė 1 193,3

tūkst. Eur, kuris jau yra įgyvendintas ir antra šio projekto veiklos dalis – vandentiekio ir nuotekų

tinklų inventorizacija Anykščių mieste ir rajone. Šiuos darbus atlieka Valstybės įmonė ,,Valstybės

žemės fondas“. Sutarties vertė 61,8 tūkst. Eur. Mieste ir rajone turi būti inventorizuota apie 41 km

tinklų, tame skaičiuje apie 25 km vandentiekio ir 16 km nuotekų tinklų. 

2. Projektas ,,Vandens gerinimo, geležies šalinimo bei geriamojo vandens tiekimo

sistemų plėtra Anykščių seniūnijos Kuniškių kaime“. Projekto Nr. 20KI-KU-19-1-

05886-PR001.

Projekto tikslas – investuoti į Kuniškių kaimo vandens tiekimo infrastruktūros

įrengimą ir paslaugų prieinamumą bei sistemos efektyvumą, užtikrinant gyventojų gyvenimo

kokybės gerinimą bei rajono aplinkos patrauklumą. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta

palanki ir patraukli vietos aplinka, galinti prisidėti prie palankių sąlygų verslo plėtrai ir kūrimui

sudarymo. 

Projekto tikslinė grupė: Anykščių rajono Kuniškių kaimo gyventojai.

Projekto tikslas: nauji vandens tiekimo tinklai, naujų vandens gerinimo įrenginių

statyba. Investicijos bus panaudotos Kuniškių kaimo geriamojo vandens tiekimo sistemos plėtrai,

tai yra sukūrimui, tuo pačiu ir gerinimui, vykdant vandens gerinimo ir geležies šalinimo įrenginių

statybos darbus. Bus užtikrinama tiekiamo vandens kokybė, prisidedanti prie gruntinio ir paviršinio

vandens užterštumo problemų sprendimo. 

Projektų veikla. Projekto ,,Vandens gerinimo, geležies šalinimo bei geriamojo

vandens tiekimo sistemų plėtra Anykščių seniūnijos Kuniškių kaime“ sutarčių vertė 205,2 tūkst.

Eur: UAB ,,Infes technologijos“ vykdė Kuniškių k. vandens gerinimo įrenginių statybos darbus,

kurių vertė yra 81,7 tūkst. Eur ir UAB „Projektų valdymo agentūra“ vykdė Kuniškių k.

vandentiekio tinklų statybos darbus, kurių vertė – 123,5 tūkst. Eur. Įgyvendinus projektą, pastatyti

nauji vandens gerinimo įrenginiai ir nutiesta 3,15 km naujų vandentiekio tinklų, prie kurių turi

galimybę prisijungti 73 Kuniškių kaimo gyventojai.

3. Projektas ,,Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų

tvarkymo sistemų pagal 2021-08 Nr. LAAIF-AM-FK01 priemonę ,,Nuotekų surinkimo tinklų per

vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą

sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje

geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje



teritorijoje), iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų

centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e.“ (gyventojų

ekvivalentas).

Projektu numatyta prijungti 23 gyvenamuosius būstus prie Anykščių mieste esančių

centralizuotų nuotekų tinklų. Jų prijungimui preliminariai reikės pakloti apie 325 m nuotekų tinklų,

iš kurių apie 21 m planuojami slėginiai. Bendra projekto vertė – 66,6 tūkst. Eur. Šių metų pradžioje

su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau –

APVA) pasirašyta Subsidijos teikimo sutartis, pagal kurią APVA įsipareigojo suteikti 48,3 tūkst.

Eur subsidiją projekto įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo trukmė – 20 mėnesių. 

Įgyvendinus projektą, sumažės netvarkomų ar decentralizuotai tvarkomų nuotekų

kiekis Anykščių aglomeracijoje. Projektas užtikrins Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo įstatymo vykdymą. 

VII SKYRIUS

FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

Vandens gavyba. UAB ,,Anykščių vandenys“ eksploatuoja 35 vandenvietes. Iš

Anykščių miesto vandenvietės geriamasis vanduo tiekiamas Anykščių miestui, Ažuožerių, N.

Elmininkų ir Vėjališkio gyvenvietėms. Iš Smėlynės vandenvietės vanduo tiekiamas Smėlynės k.,

Troškūnų m. ir Vaidlonių k. gyventojams. Iš Janušavos vandenvietės vanduo tiekiamas Kavarsko

m., Daujočių ir Janušavos gyventojams.

2021 m. išgauta 552,868 tūkst. m3 vandens. Realizuota 467,453 tūkst. m3 vandens.

Lyginant su 2020 m. vandens išgavimas sumažėjo 16,699 tūkst. m3, realizacija sumažėjo

0,818 tūkst. m3.

2021 m. Vandens netektis sudarė 10,84 proc. (59,954 tūkst. m3). Lyginant su 2020 m.

vandens netektis sumažėjo 1,93 proc. 

25,461 tūkst. m3 (5 proc. viso išgauto vandens) panaudota vandenviečių ir nuotekų

valyklos technologinėms reikmėms, tinklų plovimui, gaisrų gesinimui.



Vandentiekio tinklai. Šiuo metu UAB ,,Anykščių vandenys“ eksploatuoja 263 km

vandentiekio tinklų. Prie vandentiekio tinklų prijungti 232 hidrantai. Vandens tiekimo paslauga

naudojasi 7 825 vartotojai. 2021 m. prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungė 173 nauji

vartotojai. Vartotojai jungėsi Anykščių m., Kurklių k., Kuniškių k., Keblonių k., SB „Šaltupys” ir

kitose gyvenvietėse.

2021 m. vandentiekio tinkluose įvyko 127 gedimai: kaimuose – 84 gedimai (77 proc.),

Anykščių mieste – 43 gedimai. Pagrindinės avarijų priežastys: vamzdynai pakloti neparuošus

pagrindo, dalis vamzdynų plieniniai, kurie veikiami išorinių veiksnių surūdijo, ketinių vamzdžių

sandūros užpildytos virve, kuri supuvo, plastmasiniai vamzdynai sujungti metaliniais trišakiais ir

movomis, kurie surūdijo.

Vandens kokybė. 2021 metais buvo paimti 190 A grupės (mikrobiniai rodikliai –

žarninės lazdelės, indikatoriniai – koliforminės bakterijos, kolonijas sudarantys vienetai 22⁰ C,

spalva, drumstumas, skonis, kvapas, vandenilio jonų koncentracija, savitas elektros laidis)

geriamojo vandens mėginiai ir nustatyti 1 710 rodikliai. B grupės (mikrobiniai rodikliai – žarninių

enterokokų skaičius 100 ml; indikatoriniai – aliuminis, amonis, chloridas, bendroji geležis,

manganas, permanganato indeksas, sulfatas, natris, parametrų vertės; cheminiai toksiniai – švinas,

gyvsidabris, nikelis, nitratas, nitritas, aldrinas, dieldrinas, heptachloras, heptachlorepoksidas, kiti

pesticidai, pesticidų suma, daugiacikliai aromatiniai angliavandeliniai, selenas, tetrachloretenas

ir trichloretenas, haloformų suma) buvo paimta 97 mėginiai ir ištirta 5 630 rodiklių. Tyrimai

atliekami UAB „Ukmergės vandenys“, UAB „Vandens tyrimai“ ir Radiacinės saugos centro

laboratorijose.

Šiuo metu UAB ,,Anykščių vandenys“ eksploatuoja 27 vandens gerinimo stotis.

2021 m. nugeležinimo stotyse išvalyto vandens realizuota 461,581 tūkst. m3, tai sudaro 98,7 proc.

viso realizuoto vandens. Kuniškių gyvenvietėje. 2021 m. pradėta eksploatuoti nauja vandens

gerinimo stotis.

Nuotekų surinkimas. Anykščių rajone Bendrovė eksploatuoja 166,7 km nuotekų

tinklų. Išleidžiamos į nuotakyną nuotekos patenka į Bendrovės eksploatuojamus valymo įrenginius.

Nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 6 176 vartotojai. 2021 m. prie nuotekų tinklų

prisijungė 120 nauji vartotojai.

Ataskaitiniais metais nuotekų tinkluose įvyko 226 gedimai (didžioji dalis –

užsikišimai): kaimuose – 25 gedimai, Anykščių mieste – 201 gedimas (89 proc.).



Nuotekų valymas ir nuotekų valymo kokybė. Bendrovė eksploatuoja 11 nuotekų

valymo įrenginių. 2021 m. buitinių ir gamybinių nuotekų išvalyta 677,468 tūkst. m3, iš jų

87 proc, tai yra 600,072 tūkst. m3 (2020 m. 559,965 tūkst. m3) Anykščių miesto valymo

įrenginiuose.

A

N



Anykščių miesto valymo įrenginių išvalymo kokybė kontroliuojama pagal

4 taršos parametrus: BDS7, bendrą azotą, bendrą fosforą ir Di (2-etilheksil) – ftalatus.

2021 m. Anykščių miesto valymo įrenginių nuotekų išvalymo kokybė atitiko taršos leidime

nustatytus reikalavimus.

1 lentelė. Valymo įrenginių išvalymo kokybė

Eil.

Nr. Pavadinimas
Mato

vnt.

Faktinis kiekis

išleidžiamose nuotekose Metinė LT

Išvalymo 

efektyvumas,

proc.
1. BDS7 t 2,3211 16,15 98
2. Bendrasis azotas t 6,8034 14,25 81
3. Bendrasis fosforas t 0,2887 1,9 94
4. Di (2-etilheksil)-ftalatas t 0,0002 0,00438 Nenustatomas

Per 2021 metus nuotekų laboratorijoje iš viso atlikta 4 180 nuotekų tyrimų. Iš jų

3780 – tiriant valymo įrenginių ėminius, 80 – tiriant paviršinius ėminius ir 320 – užsakomieji,

tiriant kitų įmonių nuotekų ir paviršinių vandenų kokybę.

Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų vartojimas. Lyginant su 2020

m., 2021 m. vandens realizacija sumažėjo 0,814 tūkst. m3 (-0,2 proc.) (realizuota 467,452

tūkst. m3 vandens) iš jų rajono gyventojų vandens suvartojimas augo 19,181 tūkst. m3, tačiau

19,995 tūkst. m3 mažiau suvartojo kiti abonentai: įmonės, įstaigos ir organizacijos.

Nuotekų realizacijos kiekis lyginant su 2020 m. sumažėjo 8,377 tūkst. m3 (0,1 proc.)

(realizuota 362,029 tūkst. m3 nuotekų), iš jų 13,082 tūkst. m3 nuotekų gauta daugiau iš gyventojų, o

21,21 tūkst. m3 mažiau iš įmonių, įstaigų ir organizacijų.

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūra ir eksploatacija. 2021 m. naujai

įrengta 252 vnt. vandens apskaitos prietaisų. 

Šiuo metu 22 vnt. vartotojų ir abonentų apskaitos prietaisų neturi. Neturintiems

apskaitos prietaisų vartotojams ir abonentams suvartoto vandens kiekis skaičiuojamas pagal

normas. 



2021 m. pakeista 1 017 vnt. ir metrologiškai patikrinta 85 vnt. geriamojo vandens

apskaitos prietaisų, įrengtų butuose, individualiuose namuose ir įmonėse.

Teikiamų paslaugų kainos. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir

perskaičiuojamos kiekvienais metais. 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. O3E-

94 „Dėl UAB „Anykščių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių

nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ buvo suderintos ir Tarybos 2019 m. gruodžio

20 d. nutarimu Nr. O3E-902 „Dėl UAB „Anykščių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“

nustatytos vienašališkai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų

tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo

paslaugos bazinės kainos.

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-94 „Dėl

uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatė Bendrovės naujas su Taryba suderintas,

perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurios

įsigaliojo nuo 2021 m. gegužės 1 d.

Investicijos. 2021 m. bendrovėje atlikta darbų ir įsigyta turto už 286,253 tūkst. Eur. Iš to

skaičiaus investuota:

 į vandens gavybą ir ruošimą – 67,50 tūkst. Eur, iš kurių 13,50 tūkst. Eur Bendrovės lėšos;

 į vandens tiekimą – 114,097 tūkst. Eur, iš kurių 45 726 Eur Bendrovės lėšos;

2021 m. įsigyti 4 automobiliai, kurių vertė 62,1 tūkst. Eur. Buvo įsigyti 6 nuotekų

siurbliai, kurių vertė 35,3 tūkst. Eur bei kitas ilgalaikis turtas (kompiuterinė įranga, kolorimetras,

orapūtė ir kt.), kurių vertė 7,256 tūkst. Eur.

Skolos. 2021 metais už suteiktas paslaugas bendra skola Bendrovei padidėjo nuo

169,5 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d.) iki 202,5 tūkst. Eur (2021 m. gruodžio 31 d.). Teisminės

skolos sumažėjo nuo 44,1 tūkst. Eur (2020 m. gruodžio 31 d.) iki 40,6 tūkst. Eur. Bendros skolos

padidėjimą Bendrovei lėmė 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 visoje Lietuvos Respublikos

teritorijoje paskelbta ekstremali situacija „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje

paskelbimo“. Įmonės darbuotojai dėl judėjimo apribojimų neturėjo galimybių patikrinti klientų

skaitiklių parodymų. 

Per 2021 m. antstolių išieškota ir Bendrovei pervesta suma – 3,5 tūkst. Eur.

Bendrovė su tiekėjais ir rangovais atsiskaito laiku, praterminuotų skolų neturi.

Pajamos. 2021 metais iš viso gauta 1 640,8 tūkst. Eur pajamų. Iš pagrindinės veiklos

– 1603,7 tūkst. Eur.

2 lentelė.  Pajamos

Pajamos, tūkst. Eur 2021 m. 2020 m.

Pokytis,   

tūkst.

Eur

Pokytis,
proc.



Pagrindines veikos pajamos: 1 603,74 1 597,51 6,23 0,39

o Pajamos už vandens tiekimą 568,52 638. ,60 -70,08 -10,98

o Pajamos už nuotekų tvarkymą 816,06 755,94 60,12 7,96

o Pajamos už nuotekų surinkimą asenizacijos 

transporto priemonėmis

20,58 22,38 -1,80 -8,05

o Pajamos už apskaitos prietaisų priežiūrą ir 

vandens apskaitą

169,30 151,97 17,33 11,41

o Pajamos už lietaus nuotekų tvarkymą

o Vandentiekio įvedimo pajamos

21,00

8,28

15,26

13,36

5,74

-5,08

37,62

-38,03

Kitos veiklos pajamos 36,68 23,49 13,19 56,16

Finansines veiklos pajamos 0,38 1,65 -1,27 -76,97

Iš viso 1 640,80 1 622,65 18,15 1,12

UAB ,,Anykščių vandenys“ 2021 m. iš pagrindinės veiklos, lyginant su 2020 m.,

uždirbo 6,23 tūkst. Eur daugiau pajamų. Daugiau pajamų gauta dėl išaugusio naujų vartotojų

skaičiaus.

2021 m. kitos veiklos pajamos (36,68 tūkst. Eur) lyginant su 2020 m. padidėjo 56,16

proc. Kitos veiklos pajamų gauta už bokštų nuomą, administracinių patalpų nuomą, kito turto

pardavimą, laboratorijos padalinio darbus.

Sąnaudos. Bendrovės patiriamos sąnaudos, lyginant su 2020 m., sumažėjo 1,11 proc.

(17,78 tūkst. Eur) ir sudarė 1 595,07 tūkst. Eur.

3 lentelė. Sąnaudos

Sąnaudos, tūkst. Eur 2021 m. 2020 m.
Pokytis, tūkst.

Eur

Pokytis,

proc.

Pagrindinė veikla 1 580,07 1 596,08 -16,01 -1,01

Kita veikla 0,43 1,04 -0,61 -58,66

Finansinė investicinė veikla 14,57 15,73 -1,16 -7,38

Iš viso 1 595,07 1 612,85 -17,78 -1,11

Didžiausią patiriamų sąnaudų dalį sudaro pagrindinės veiklos sąnaudos (1580,07

tūkst. Eur), kurios lyginant su 2020 m. sumažėjo 16,01 tūkst. Eur. Didėjo ilgalaikio turto

amortizacijos, kuro, elektros, mokesčių sąnaudos. Mažėjo remonto darbų, medžiagų, darbo

užmokesčio ir kitos sąnaudos.

Finansinės-investicinės veiklos sąnaudos lyginant su 2020 m. sumažėjo 1,16 tūkst. Eur

dėl sumažėjusių paskolų palūkanų sąnaudų.

Veiklos rezultatai. Bendrovė 2021 m. veikė pelningai. 2021 m. pelnas iki

apmokestinimo – 45,7 tūkst. Eur, grynasis pelnas – 45,7 tūkst. Eur. Grafike pateiktas pelno /

nuostolių kitimas per paskutinius septynerius metus.



Iš pateiktų duomenų matyti, kad įmonės veikla vykdoma teisingai. Bendrovė pasiekusi

teigiamą pelną, kuris tik 2019 m. buvo neigiamas. Pasiekti veiklos rezultatai atitinka Bendrovės sau

išsikeltus tikslus: didėja Bendrovės teikiamų paslaugų vartotojų skaičius, modernizuojami įrenginiai

ir įranga, veikla nenuostolinga.

VIII SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS TIKSLAMS

Pasiektų metinių veiklos tikslų atitikimas nustatytiems tikslams vertinamas pagal

žemiau numatytus rodiklius. Bendrovei pasiekus 6 rodiklius iš 9 nustatytų, laikoma, kad Bendrovė

įvykdė nustatytus tikslus ir jai keliamus strategijos įgyvendinimo reikalavimus.

Eil.

Nr.
Rodiklio pavadinimas Siektinas rodiklis

Siektinų rodiklių

įvykdymas

1 2 3 4

1. Bendrovės veiklos pelningumas
Grynasis pelningumas ne

mažesnis nei 1 proc.

Bendrovės veiklos

pelningumas 2,79

proc.

2. Bendrovės veiklos efektyvumas

Vandens netektys tenkančios

išgaunamo vandens kiekiui

ne daugiau 20 proc.

Vandens netektis

10,84 proc.

3.

Investicijos, mažinančios

bendrovės sąnaudas, gerinančios

paslaugų kokybę ir darbuotojų

darbo sąlygas

Ne mažiau 150 000 Eur per

metus
286,253 tūkst. Eur

4. Paslaugų apimties didėjimas

Naujų vartotojų prijungimas

prie esamų tinklų – ne

mažiau 40 vartotojų per

metus

176 nauji vartotojai

5. Pasitenkinimo teikiamomis Iki reikalaujamų normų Išleidžiamų nuotekų 



paslaugomis lygis – aplinkos

ekologijos gerinimas

išvaloma į gamtinę aplinką

išleidžiamų nuotekų dalis

Anykščių rajono

savivaldybėje – 100 proc.

užterštumas neviršija 

išmetamų teršalų ribinių 

verčių, nustatytų taršos 

leidimuose, išleidžiamos

nuotekos į gamtinę 

aplinką išvalytos iki 

nustatytų normų

6.

Geriamojo vandens kokybės

užtikrinimas

Geriamo vandens kokybės

atitikimas HN24:2017

(Vandentiekio skirstomųjų

tinklų vartotojams viešai

tiekiamo geriamojo vandens

programinės priežiūros

plano įgyvendinimas)

Tiekiamo geriamojo

vandens kokybė

atitinka HN 24:2017

reikalavimus.

Tiekiamas vanduo yra

saugus ir kokybiškas

7.
Eksploatuojamo tinklo

patikimumas

Vandentiekio ir nuotekų

tinklų remontas, ne mažiau

30 vnt. per metus

35

8.
Darbuotojų motyvacijos

stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas

Darbuotojų, dalyvavusių

seminaruose,

konferencijose,

kvalifikacijos kėlimo /  

profesinio mokymo

kursuose skaičius, ne mažiau

5 darbuotojų (10 proc. visų

darbuotojų)

12 proc.

9. Komunikacija su klientais

Vartotojų apklausa

(visuomenės nuomonė apie

įmonės atliekamas paslaugas),

ne mažiau 1 vnt.

2

IX SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ATLIKTĄ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ

Metinių finansinių ataskaitų auditą atlieka UAB „Apdaira“. 2021 m. finansinių

ataskaitų audito atlikimo terminas 2021 m. kovo 15 d.

X SKYRIUS

RIZIKOS VALDYMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS

UAB „Anykščių vandenys“ 2021–2025 m. veiklos strateginiame plane, sutrikimų šalinimo

ir (ar) prevencijos įgyvendinimo priemonių plane, ekstremaliųjų situacijų valdymo plane yra

nustačiusi grėsmes, galinčias daryti įtaką Bendrovės veiklai bei numačiusi prevencines priemones



grėsmių šalinimui. Bendrovėje nuolat analizuojami rizikos veiksniai ir priimami prevenciniai

sprendimai.

XI SKYRIUS

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2022 m. prioritetiniais tikslais Bendrovė laiko šių priemonių vykdymą:

 užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugų teikimą;

 siekti, kad teikiamos paslaugos atitiktų nustatytus paslaugų kokybės ir

aplinkosaugos reikalavimus, bei būtų prieinamos kuo didesniam gyventojų

skaičiui;

 kokybiškai, efektyviai ir laiku įsisavinti gautas paramos fondų lėšas,

sėkmingai vykdant ES investicinių projektų įgyvendinimą;

 skatinti naujus vartotojus jungtis prie pastatytų naujų centralizuotų

vandentiekio ir nuotekų tinklų;

 sėkmingai įgyvendinti suplanuotus vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros

darbus;

 atlikti Pagirių k. vandenvietės prijungimą prie Anykščių miesto vandenvietės

tinklų; 

 mažinti klientų įsiskolinimus už pateiktą geriamąjį vandenį ir priimtas bei

išvalytas nuotekas;

 intensyvinti apskaitos prietaisų kontrolę;

 siekti, kad Bendrovės vykdoma veikla būtų pelninga.

XII SKYRIUS

INFORMACIJA APIE SVARBIUS ĮVYKIUS ĮVYKUSIUS

PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

2022 m. sausio 20 d. pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto ,,Gyvenamųjų būstų prijungimas prie

centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų“ subsidijavimo. Projekto vertė – 66,6 tūkst. Eur.

UAB ,,Anykščių vandenys“ prašymu, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022

m. vasario 17 d. priėmė nutarimą dėl Bendrovės perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. Šiuo nutarimu

perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galios 12

mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos. 

Direktorius                                                 Egidijus Šileikis





DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Anykščių rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių

vandenys" 2021 metų veiklos ataskaitai

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-04-28 Nr. 1-TS-164

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sigutis Obelevičius Meras

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-04-28 16:27

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-02-02 10:12 - 2023-02-02 10:12

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220427.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-29)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-04-29 nuorašą suformavo Audronė Savickienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




