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2019 m. gegužės 8 d.
Šiauliai
1. Trumpa informacija apie įmonę, įmonės vadovą:
UAB „Šiaulių vandenys“ (toliau – Bendrovė) pagrindinė veikla: geriamojo vandens gavyba,
ruošimas ir tiekimas, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas, nuotekų
transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis. Bendrovė turi Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos suteiktą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją ir vykdo veiklą
Šiaulių mieste, Aukštelkės, Ginkūnų, Jurgeliškių ir Vijolių kaimuose, esančiuose Šiaulių rajono
savivaldybėje.
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-250 „Dėl viešojo
geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ bei 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr.
T-356 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ Bendrovė paskirta viešuoju geriamojo vandens
tiekėju, nuotekų tvarkytoju ir paviršinių nuotekų tvarkytoju Šiaulių miesto savivaldybės geriamojo
vandens tiekimo teritorijoje. Šiaulių rajono savivaldybės dalyje  ̶ Aukštelkės, Ginkūnų, Jurgeliškių ir
Vijolių kaimuose  ̶ Bendrovė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikia ir veiklą
vykdo kaip kitas vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas.
Pagrindinės veiklos kainas reguliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius – Jonas Matkevičius. Generalinio direktoriaus
stažas įmonėje - 36 metai, generalinio direktoriaus pareigose dirba nuo 2007 m. gruodžio mėnesio (11
metų).
2. Informacija apie įmonės veiklos finansinius rodiklius ir pokyčius:
Eil.
Nr.
1.
1.1
.
1.2
.
2.
2.1
.
2.2
.
2.3
.
2.4
.
2.5
.
3.
3.1
.
3.2
.
3.3
.

Veiklos vertinimo rodikliai

2017-12-31

2018-12-31

34 642

36 363

8 890 203

8 972 215

9 018 108

268

259

248

Bendrasis pelningumas, proc.

25,4

23,9

19,8

Grynasis pelningumas, proc.

9,2

7,3

4,7

821 805

658 388

425 103

Turto grąža, proc.

0,9

0,7

0,4

Nuosavo kapitalo grąža, proc.

1,8

1,4

0,9

Bendrasis skolos rodiklis, koef.

0,04

0,04

0,06

Bendrasis likvidumo koeficientas, koef.

2,05

2,01

2,00

1 781 308

1 604 556

1 844 149

Pardavimo pajamos, tenkančios vienam
darbuotojui, Eur
Pardavimo pajamos, Eur
Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.

2016-12-31
33 172

Ūkinės-finansinės veiklos pelningumas

Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur

Mokumo rodikliai

Apyvartinis kapitalas, Eur

2
4.

Efektyvus sąnaudų valdymas

4.1
.
4.2
.

Bendras pardavimo savikainos, pardavimo sąnaudų,
bendrųjų ir administracinių sąnaudų lygis, proc.
Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos,
Eur
Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ir
panaudojimas (išskyrus Savivaldybės skirtas lėšas)

5.

89,7

91,91

95,38

1 340 344

1 421 110

1 368 596

9 982 117

2 259 300

4 645 757

3. Informacija apie pagrindinius įmonės veiklos (nefinansinius) rodiklius ir pokyčius.
UAB „Šiaulių vandenys“ tiekia geriamąjį vandenį ir tvarko nuotekas Šiaulių miesto
gyventojams ir įstaigoms, įmonėms bei daliai Šiaulių rajono vartotojų. 2018 m. geriamojo vandens
vartojimo struktūra: gyventojai (įskaitant šaltą vandenį parduotą karštam vandeniui ruošti) – 73 proc.,
ūkio-buities įmonės – 20 proc., pramonės įmonės – 7 proc.
Geriamąjį vandenį Bendrovė tiekia iš Birutės, Lepšių bei Jurgeliškių k. vandenviečių. Bendrovė
eksploatuoja 625,6 km vandentiekio, 628,2 km buitinių nuotekų ir 262,1 km paviršinių (lietaus)
nuotekų tinklų, keturias paviršinių nuotekų valyklas. Beveik visos nuotekų tinklais surenkamos
buitinės nuotekos (99,7 proc.) biologiškai ir chemiškai išvalomos rekonstruotoje nuotekų valykloje,
esančioje Jurgeliškių k., Šiaulių rajone. Nuotekų dumblas, susidarantis nuotekų valymo procese, yra
tvarkomas dumblo apdorojimo įrenginiuose. Svarbiausioji nuotekų dumblo panaudojimo sritis energijos išgavimas. Iš viso per ataskaitinius metus pagaminta 6 561,5 tūkst. kWh šilumos (9,3 proc.
daugiau nei 2017 m.) ir 3 624,0 tūkst. kWh elektros energijos (30,7 proc. daugiau nei 2017 m.), kuri
buvo panaudota nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo technologiniuose procesuose.
Siekiant naudoti atsinaujinančius energijos išteklius bei apsirūpinti pigesniu dujiniu kuru, kartu
su gamtinėmis dujomis bei biodujomis, išgautomis dumblo apdorojimo procese, kogeneracinėje
jėgainėje nuo 2017 m. spalio mėn. deginamos biodujos, susidarančios atliekų tvarkymo procese
Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne. Dėl šios priežasties 2018 m. pasigaminta daugiau
šiluminės ir elektros energijos, kuri naudota technologiniuose nuotekų valymo bei dumblo apdorojimo
procesuose. Atitinkamai dėl tos pačios priežasties sumažintos gamtinių dujų bei perkamos elektros
energijos technologiniams poreikiams kiekis.
2018 m., modernizuojant technologinius procesus bei optimizuojant organizacinę struktūrą,
Bendrovėje sumažinta 11 etatų. 2018 m. gruodžio 31 d. dirbo 248 darbuotojai.
Per ataskaitinius metus Bendrovės aptarnaujamų klientų skaičius išaugo 228 ir 2018 m.
pabaigoje pasiekė 53 724. Didžiausią įtaką klientų skaičiaus augimui turėjo individualių gyvenamųjų
namų gyventojų nauji prisijungimai prie vandentiekio ir nuotekų tinklų (per 2018 m. sudarytos 196
naujos sutartys su individualių gyvenamųjų namų vartotojais). Nuo vandentvarkos ūkio plėtros
projektų įgyvendinimo pradžios iki 2018 m. pabaigos prie vandentiekio tinklų prisijungė 2 872 namų
ūkiai, prie centralizuotų nuotekų tinklų – 3 684 namų ūkiai. Tai sudaro atitinkamai 78 proc. ir 88 proc.
vandentvarkos ūkio plėtros projektų planuose numatyto skaičiaus.
Dėl naujai prisijungusių vartotojų, gyventojų grupėje augo geriamojo vandens realizacija, taip
pat daugiau sutvarkyta nuotekų. Tačiau bendros paslaugų teikimo apimtys didėjo nežymiai - vandens
parduota 2,0 proc., nuotekų sutvarkyta 1,3 proc. daugiau.
2018 m. liepos 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybai sprendimu Nr. T-253 „Dėl uždarosios
akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ 2018–2020 m. veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinus
Bendrovės 2018-2020 m. laikotarpio veiklos planą, Bendrovė, suskaičiavusi geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, parengtą
vandens paslaugų kainų projektą 2018 m. liepos 27 d. pateikė Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai derinimui. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2019 m. balandžio 26
d. nutarimu Nr. O3E-126 „Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei
atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas, kurios
teikiamos nustatymui Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių taryboms.
4. Informacija apie įmonės strateginių tikslų įgyvendinimą 2018 metais.
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Bendrovės strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės nustatyti UAB „Šiaulių vandenys“
strateginiame plane 2015 - 2020 metams, patvirtintame Bendrovės valdybos 2015 m. kovo 9 d.
sprendimu Nr. 2-7 (2018 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. 02-13 redakcija).
Pagrindiniai strateginiai tikslai yra:
1. Užtikrinti visiems klientams kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.
2. Didinti eksploatuojamo vandentvarkos ūkio efektyvumą.
Įgyvendinant išsikeltus strateginius tikslus, uždavinius rengiamos infrastruktūros atnaujinimo
bei plėtros programos ir priemonės, vykdoma visuomenės poreikius atitinkanti geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir sudaromos sąlygos fiziniams ir juridiniams
asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį bei nuotekų tvarkymo
paslaugas.
2018 m. UAB „Šiaulių vandenys“ įgyvendino įvairias priemones, turėjusias įtakos veiklos
rezultatų gerinimui, darbo našumo augimui, prisidėjusias prie eksploatuojamo vandentvarkos ūkio
efektyvumo didinimo.
Šiandien centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos yra pasiekiamos virš 98
proc. šiauliečių. Nors mieste pakankamai išplėtoti tinklai, tačiau dalis gyventojų vis dar nėra prisijungę
prie centralizuotos sistemos ir dažniausiai dėl finansinių priežasčių. Todėl džiaugiamės, kad vis
daugiau namų ūkių pageidauja jungtis prie centralizuotų tinklų ir naudotis paslaugomis. Trečius metus
iš eilės buvo tiesiami vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai iki sklypo ribos pagal pateiktus gyventojų
prašymus. Parengėme tinklų statybai reikalingus projektus ir, sutikus Šiaulių miesto savivaldybei skirti
dalį bendrovės uždirbto pelno, finansavome statybos darbus.
Per 2018 m. vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdynų atšakos buvo įrengtos iki 84 sklypų ir
taip patenkinti 96 gyventojų prašymai. Iš viso nutiesta 1613 m vandentiekio ir 1392 m nuotekų
šalinimo tinklų. Darbų atlikta už 358,5 tūkst. Eur. Per trejų metų laikotarpį iš viso buvo patenkinti 347
prašymai - vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdynai buvo pakloti iki 267 sklypų. Vykdant darbus,
iš viso iki sklypo ribos paklota 4618 m vandentiekio, 5443 m nuotekų šalinimo vamzdynų bei įrengtos
5 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės. Bendrovė ir toliau tęs šiuos darbus. Jiems atlikti
ateinančių trijų metų laikotarpiui planuojama skirti apie 0,9 mln. Eur. Bus įgyvendinti likę ir nauji
gyventojų prašymai.
Tačiau kokybiškos vandens paslaugos dar nėra prieinamos apie 2 proc. namų ūkių individualių
namų kvartaluose. Bendrovė yra pasirengusi savomis lėšomis vystyti tinklus miesto individualių namų
rajonuose, kuri numatyta Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiajame plane, patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu
Nr. T-290. Bendrovė, siekdama įgyvendinti šiame plane numatytus vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros sprendinius, 2018-2020 m. veiklos plane numatė nuosavas lėšas ir
pradėjo vykdyti Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros
specialiajame plane numatytas priemones. Bendrovės specialistai 2018 m. parengė vandentiekio ir
nuotekų tinklų plėtros Šiaulių miesto Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje techninį
projektą, o įvykdžius viešojo pirkimo procedūras, 2018 m. liepos 18 d. pasirašyta 0,983 mln. Eur
rangos sutartis su UAB „SROS“ dėl techniniame projekte numatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų
plėtros darbų atlikimo.
Rangovas per 15 mėnesių Šiaulių miesto Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinės dalies
gatvėse (Aukštabalio g., Statybininkų g., Baltų g., Rambyno g., Pikeliškės g., Tauro g., Išradėjų g.)
įsipareigojo nutiesti 4,288 km vandentiekio ir 5,144 km nuotekų tinklų bei įrengti 3 požemines
nuotekų perpumpavimo siurblines. Numatoma, kad nutiesus tinklus, centralizuoto vandentiekio ir
nuotekų tvarkymo paslaugos bus prieinamos apie 60 esamų namų ūkių, taip pat sudaryta galimybė prie
nutiestų naujų tinklų prisijungti dar apie 70 perspektyvinių namų ūkių. Įgyvendinant rangos sutartyje
numatytas apimtis, iki 2018 m. pabaigos nutiesta 2,382 km vandentiekio ir 0,997 km nuotekų tinklų.
2018 m. Bendrovė skyrė 305,8 tūkst. Eur nuosavų lėšų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai Šiaulių
miesto Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje.
Taip pat Bendrovė šiuo metu įgyvendina du iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
finansuojamus vandentvarkos projektus, kurių bendra vertė 17,7 mln. Eur (be PVM):
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- projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“, įgyvendinamą pagal
veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ (projekto
finansavimo sutartis pasirašyta 2016 m. gruodžio 8 d.);
- projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių
nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“, įgyvendinamą pagal veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“
(projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2016 m. gruodžio 22 d.).
Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“. 2018 m. buvo
tęsiamos projekto apimtyje numatytos įgyvendinti veiklos. Projekto pagrindinei veiklai (vandentiekio
ir nuotekų tinklų rekonstravimas) įgyvendinti sudarytos dvi rangos sutartys:
1) Pagal 2017 m. balandžio 20 d. sudarytą 6,686 mln. Eur (be PVM) vertės rangos darbų
atlikimo sutartį su jungtinės veiklos pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe AB „Panevėžio statybos
trestas“ (pagrindinis partneris) ir SIA „Monum“ (Latvijos Respublikos kompanija) iki 2018 m.
gruodžio 31 d. iš viso rekonstruota 9,81 km (iš jų 8,62 km per 2018 m.) vandentiekio ir 9,90 km (iš jų
7,27 km per 2018 m.) nuotekų tinklų.
2) 2018 m. balandžio 18 d. sudaryta 3,450 mln. Eur (be PVM) vertės rangos darbų atlikimo
sutartis su Per Aarsleff A/S (Danijos Karalystės kompanija), pagal kurią per 18 mėnesių numatyta
atlikti apie 2,72 km vandentiekio ir apie 7,89 km nuotekų tinklų rekonstravimo (kartu su projektavimu)
darbus. Nuo rangos sutarties vykdymo pradžios iki 2018 m. pabaigos buvo rengti techniniai darbo
projektai, derintos darbų sąlygos su žemės sklypų, kuriems VĮ Registrų centre nėra registruoti
servitutai, savininkais ir/ar valdytojais, statybos darbai nepradėti vykdyti.
Projektas „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas,
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“. 2018 m. buvo tęsiamos šio
projekto apimtyje numatytos įgyvendinti veiklos, taip pat rengiami dokumentai teisės aktuose
numatytam papildomam finansavimui gauti. Šiaulių miesto savivaldybės tarybai 2017 m. gruodžio 22
d. sprendimu Nr. T-462 pritarus projekto apimčių padidinimui, 2018 m. atlikti investicijų projekto ir
projektinio pasiūlymo koregavimai ir šie dokumentai pateikti Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities skyriui bei Aplinkos projektų valdymo agentūrai
vertinimui atlikti. Gavus teigiamą įvertinimą, 2018 m. rugsėjo 28 d. su Aplinkos projektų valdymo
agentūra pasirašytas projekto finansavimo sutarties pakeitimas Nr. 2, kuriuo projekto biudžetas
padidintas iki 7,455 mln. Eur, o fizinio rodiklio „Rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklai“ reikšmė
padidinta iki 18,34 km.
Paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimo veiklos vykdymas. Projekto pagrindinei veiklai
(paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimas) įgyvendinti sudarytos trys rangos sutartys:
- Pagal 2017 m. balandžio 11 d. sudarytą 4,561 mln. Eur (be PVM) vertės rangos darbų
atlikimo sutartį su jungtinės veiklos pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe Per Aarsleff A/S (Danijos
Karalystės kompanija, pagrindinis partneris) ir UAB „Požeminės linijos“, nuo rangos sutarties
vykdymo pradžios iki 2018 m. gruodžio 31 d. iš viso rekonstruota 9,6 km (iš jų 7,33 km per 2018 m.)
paviršinių nuotekų tinklų. Rengiant VI-ojo etapo techninio darbo projekto sprendinius, buvo susidurta
su nenumatytomis aplinkybėmis (apribotomis fizinių darbų vykdymo aplinkybėmis dėl požeminių
elektros kabelių gausos virš numatyto rekonstruoti paviršinių nuotekų vamzdyno), todėl teko ieškoti
alternatyvių rekonstravimo sprendinių, kas pareikalavo papildomo laiko, dėl ko techninio darbo
projekto VI-ajam etapui parengimo pabaiga persikėlė į 2019 m.
- Pagal 2017 m. rugsėjo 12 d. sudarytą 0,360 mln. Eur (be PVM) vertės rangos darbų atlikimo
sutartį su Per Aarsleff A/S (Danijos Karalystės kompanija) atlikti visų numatytų 2,17 km paviršinių
nuotekų tinklų rekonstravimo darbai (statybos užbaigimo procedūros atliktos 2019 m. vasarį).
- 2018 m. liepos 26 d. sudaryta 1,880 mln. Eur (be PVM) vertės rangos darbų atlikimo sutartis
su UAB „Statovita“, pagal kurią per 18 mėnesių numatyta atlikti apie 5,26 km paviršinių nuotekų
tinklų rekonstravimo (kartu su projektavimu) darbus. Nuo rangos sutarties vykdymo pradžios iki 2018
m. pabaigos buvo rengti abiejų etapų techniniai darbo projektai, derintos darbų sąlygos su žemės
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sklypų, kuriems VĮ Registrų centre nėra registruoti servitutai, savininkais ir/ar valdytojais, statybos
darbai nepradėti vykdyti.
Paviršinių nuotekų tinklų inventorizavimo veiklos vykdymas. Vykdant šią veiklą iš viso iki 2018
m. pabaigos inventorizuota ir Nekilnojamojo turto registre turto savininko (Šiaulių miesto
savivaldybės) vardu įregistruota 185,21 km paviršinių nuotekų tinklų, iš kurių 40,21 km, remiantis
2016 m. lapkričio 7 d. su Šiaulių miesto savivaldybe pasirašytos jungtinės veiklos sutarties Nr. SŽ1309 nuostatomis ir vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d.
sprendimu Nr. T-258 ir 2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-252 perduota UAB „Šiaulių vandenys“,
kaip Šiaulių miesto savivaldybės investicija turtiniu įnašu padidinant UAB „Šaulių vandenys“ įstatinį
kapitalą. Atsižvelgiant į tai, kad planuotas ir projekto finansavimo sutartyje nustatytas rodiklis yra
pasiektas, paviršinių nuotekų tinklų inventorizavimo veikla yra laikoma įvykdyta.
5. Stiprieji ir silpnieji įmonės veiklos aspektai 2018 metais.
Bendrovė laiku ir tinkamai įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamus projektus, nuolat plečia teikiamų paslaugų prieinamumą klientams. Bendrovės eilę
pastarųjų metų nuosekliai ir tikslingai vykdomos investicijos į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtrą ir rekonstrukciją bei aktyvios organizacinės/administracinės skatinimo naudotis
centralizuotomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis priemonės užtikrina Europos
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų įgyvendinimą.
Kaip yra žinoma, Europos Komisija yra iniciavusi pažeidimo prieš Lietuvos Respubliką tyrimą,
dėl įsipareigojimų pagal Direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo nevykdymo., t. y.
Europos Komisija konstatavo, kad net 47 Lietuvos miestai (aglomeracijos) neužtikrina Direktyvos
keliamų reikalavimų, kad ne mažiau kaip 98 proc. aglomeracijoje susidarančių nuotekų būtų
surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis, o individualiai tvarkoma apkrovos dalis
būtų mažesnė negu 2000 g.e. (gyventojų ekvivalentų). Už šių Direktyvos nuostatų pažeidimus Lietuvai
gresia reikšmingos finansinės baudos.
Bendrovės vykdomos įvairios priemonės leido pasiekti, kad Šiaulių miesto aglomeracijoje
centralizuotai yra surenkama 98,15 proc. nuotekų. Šis rodiklis tenkina Direktyvos reikalavimus ir
finansinės sankcijos Lietuvai dėl Šiaulių miesto negresia.
Neigiamas pasekmes turi energetinių išteklių kainų augimas, kuris didina patiriamas sąnaudas
ir tiesiogiai nepriklauso nuo Bendrovės priimamų optimalaus veiklos organizavimo bei racionalaus
išteklių valdymo sprendimų. Per 2018 m. vidutinė kuro kaina padidėjo 12,5 proc., dujos pabrango 9,5
proc., šildymas per 8 proc., nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio elektros energijos kaina (už elektros energiją
be perdavimo ir skirstymo paslaugos) padidėjo net 59 proc.
6. Svarbūs įvykiai, įvykę įmonėje per praėjusius finansinius metus, ar kita svarbi
informacija.
Dėl nuosekliai plėtojamo, atnaujinamo ir modernizuojamo vandentvarkos ūkio didėja
bendrovės veiklos efektyvumas, racionaliau naudojami ištekliai, optimizuojamos sąnaudos. Sėkminga
bendrovės veikla buvo įvertinta Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuotuose konkursuose
„Sėkmingai dirbanti įmonė 2018“ ir „Lietuvos metų gaminys 2018“. Pastarajame konkurse Bendrovė
aukso medaliu apdovanota už atsinaujinančių išteklių panaudojimą technologiniuose procesuose. Taip
pat Šiaulių pramonininkų asociacija apdovanojo UAB „Šiaulių vandenys“ generalinį direktorių
Lietuvos pramonininkų konfederacijos Garbės aukso ženklu už sumanius profesinius sprendimus,
asmeninį indėlį modernizuojant ir plėtojant Lietuvos vandentvarkos ūkį bei aplinkosauginių
reikalavimų diegimą vandentvarkos sektoriuje.
__________________________

