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IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „IGNALINOS VANDUO“
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2022 m. gegužės 31 d. Nr. T-122
Ignalina
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 ir 18 punktais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-206 „Dėl Ignalinos
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2021 m. gruodžio 28 d. Ignalinos
rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-216 redakcija), 289 punktu, Ignalinos rajono
savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų
įmonių metinių veiklos ataskaitų teikimo Ignalinos rajono savivaldybės tarybai tvarkos aprašo,
patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-261 „Dėl
Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė),
savivaldybės valdomų įmonių metinių veiklos ataskaitų teikimo Ignalinos rajono savivaldybės tarybai
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12, 13 punktais, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės
„Ignalinos vanduo“ 2022 m. balandžio 6 d. raštą Nr. S-18 „Dėl metinės ataskaitos pateikimo“,
Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos vanduo“ 2021 metų veiklos ataskaitai
(pridedama).
2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto
svetainėje www.ignalina.lt.

Savivaldybės meras

Justas Rasikas

PRITARTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2022 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-122
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „IGNALINOS VANDUO“ 2021 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
I SKYRIUS
BENDROVĖS PRISTATYMAS
Uždaroji akcinė bendrovė „Ignalinos vanduo“ įregistruota 1991 metų sausio 31 d., įmonės
kodas 155461670, adresas: Laisvės g. 30 Ignalina.
Bendrovės pagrindinė veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
Ignalinos rajone.
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. birželio 18 d. nutarimu Nr.
03-367 bendrovei išduota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7GVTNT-31.
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu uždaroji akcinė
bendrovė „Ignalinos vanduo“ paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju
Ignalinos rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje.
Pagal Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T-93
„Dėl turto perdavimo UAB „Ignalinos vanduo“ pagal patikėjimo sutartį“ bendrovė valdo, naudoja ir
disponuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą.
Uždaroji akcinė bendrovė „Ignalinos vanduo“ savo veiklą vykdo vadovaudamasi įmonės
įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės
aktais.
Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, bendrovės
vadovas – direktorius. Bendrovės valdyba sudaryta iš trijų narių.
Valdybos pirmininkas – nepriklausomas valdybos narys Imantas Umbražiūnas.
Valdybos nariai: nepriklausomas valdybos narys Algirdas Petkevičius;
Ignalinos rajono savivaldybei atstovaujantis valdybos narys – Ričardas Trimonis.
Bendrovės vadovas (direktorius) – Rimantas Adomėnas.
Vyriausioji buhalterė – Erika Šimėnienė.
Bendrovėje 2021 m. gruodžio 31 d. dirbo 35 žmonės.
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 798 176,90 eurų (vienas milijonas septyni šimtai
devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt šeši eurai 90 ct). Įstatinis kapitalas
padalytas į 620 061 (šešis šimtus dvidešimt tūkstančių šešiasdešimt vieną) paprastąją vardinę akciją.
Bendrovės akcijos nominali vertė yra 2,90 eurai (du eurai devyniasdešimt centų). Ignalinos rajono
savivaldybei priklauso 1 789 932,20 eurų (vienas milijonas septyni šimtai aštuoniasdešimt devyni
tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt du eurai 20 ct) bendrovės įstatinio kapitalo. Ignalinos rajono
savivaldybė nuosavybės teise valdo 617 218 (šešis šimtus septyniolika tūkstančių du šimtus
aštuoniolika) paprastųjų vardinių akcijų. Kitiems akcininkams (11 fizinių asmenų) priklauso 8 244,70
eurų (aštuoni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt keturi eurai 70 ct) įstatinio kapitalo. Jie nuosavybės
teise valdo 2 843 (du tūkstančius aštuonis šimtus keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas.
II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS PRISTATYMAS
Pagrindinė bendrovės veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje.
Bendrovė eksploatuoja 37 vandenvietes, iš jų dvi miestuose – Ignalinoje ir Dūkšte – ir 35
– kaimo gyvenamosiose vietovėse, 18 vandens gerinimo įrenginių, 16 nuotekų valymo įrenginių, iš
jų du miestuose – Ignalinoje ir Dūkšte, 14 – kaimo gyvenamosiose vietovėse.

2021 m. pabaigoje bendrovė eksploatavo 313,5 km vandentiekio tinklų ir 115.5 km
nuotekų tinklų.
Vandens ir nuotekų apskaita
Bendrovė vandens ir nuotekų paslaugų apskaitą ir apskaitos prietaisų priežiūros kontrolę
vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais. Skaitiklių tinkamumą naudoti
reglamentuoja Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas. Už visą vandens ir nuotekų apskaitos
skaitiklių ūkį atsakingas abonentinis skyrius.
Vartotojai ir abonentai
Bendrovės paslaugomis naudojasi 5207 vartotojai, iš kurių 3858 vartotojams tiekiamas ir
vanduo, ir tvarkomos nuotekos, 1258 vartotojams tiekiamas tik vanduo ir 32 vartotojams – tik
tvarkomos nuotekos. Bendrovės paslaugomis naudojasi 165 abonentai (įmonės).
2021 m. prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungė 30 naujų vartotojų, prie
vandentiekio tinklų – 17 vartotojų, prie nuotekų tinklų – 24 vartotojai.
Teikiamų paslaugų apimtys
Ataskaitiniais metais išgauta ir patiekta 418,0 tūks. m3 vandens, realizuota 257,5 tūkst.
m3 vandens.
Surinkta ir išvalyta 413,5 tūks. m3 nuotekų, realizuota 206,4 tūkst. m3 nuotekų.
2021 ir 2020 m. teikiamų paslaugų apimtys pateiktos 1 lentelėje
2021–2020 m. teikiamų paslaugų apimtys
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kiekis
Realizuotas vandens kiekis iš
viso
Iš jų vartotojams
(gyventojams)
Abonentams (įmonėms)
Surinktas nuotekų kiekis
Realizuotas nuotekų kiekis iš
viso
Iš jų vartotojams
Abonentams

3
tūkst. m3

4
418.0

5
421,6

6
-3.6

tūkst. m3

257.5

254,1

+3.4

tūkst. m3

181.3

177,3

+4.0

tūkst. m3
tūkst. m3
tūkst.. m3

76.3
413.5
206.4

76,7
302,8
203,0

-0.4
+110.7
+3.5

tūkst. m3
tūkst. m3

139.0
67.4

134,2
68,7

+4.8
-1.3

Realizuotas vandens kiekis ataskaitiniu laikotarpiu, palyginti su 2020 metų realizacijos
kiekiu, padidėjo 1,3 %. Nuotekų realizuotas kiekis, palyginti su 2020 metų realizuotu kiekiu, padidėjo
1,7 %.
Pagrindinės veiklos rizikos.
Vykdant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, yra fiksuojamos vandens netektys
ir nuotekų infiltracija. Vandens netektys – tai skirtumas tarp išgauto (patiekto) ir realizuoto vandens
kiekio. Nuotekų infiltracija – tai skirtumas tarp surinkto (išvalyto) ir realizuoto nuotekų kiekio.
Pagrindinės vandens netekčių priežastys – gedimai tinkluose, vandens gerinimo įrenginių

filtrų plovimui naudojamas vanduo (technologiniai nuostoliai), netektys daugiabučių namų vidaus
tinkluose. 2021 m. vandens netektys, palyginti su 2020 m., sumažėjo 3.25 % (28,3 tūkst. m3). Nuotekų
infiltracija 2021 m. 17,2 % didesnė nei 2020 metais. Nuotekų infiltracijos kiekiui įtakos turi aplinkos
faktorius – paviršinės nuotekos (lietaus vanduo, gruntiniai vandenys). Rodikliai pateikti 2 lentelėje.
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3
tūkst. m3
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tūkst. m3
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tūkst. m3
%
tūkst. m3
tūkst. m3

160,5
38,4 %
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167,5
39,74 %
302,8
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-7,0
-1.34 %
+110.7
+3.4

tūkst. m3
%

202,9
50,1 %

99,8
32,9 %

+103,1
+17,2 %

Vandens kokybė
Vartotojams tiekiamas vien tik požeminis gėlas vanduo, kuris atitinka Lietuvos higienos
normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos pagal
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455,
reikalavimus. Bendrovės tikslas: sudaryti sąlygas paslaugų gavėjams tiekti saugos ir kokybės
reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį.
III SKYRIUS
FINANSINĖ VEIKLOS ANALIZĖ
Bendrovės finansinė atskaitomybė parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius
teisės aktus ir verslo apskaitos standartų rekomendacijas. Lyginant 2021 metų finansinius rezultatus
su praėjusių metų, pajamų bendrovė gavo 1,0 % (4,8 tūkst. Eur) daugiau. Sąnaudos padidėjo 6,1 %
(44,0 tūkst. Eur). Bendrovės ataskaitinių metų nuostolis (-68,5) tūkst. Eur.
Pagal gautų pajamų struktūrą pagrindinę pajamų dalį – 91,8 % (637,2 tūkst. Eur) visų
pajamų sudaro reguliuojamos veiklos (vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bei pardavimo veiklos)
pajamos. Kitos veiklos pajamos siekia 8,2 % (56,7 tūkst. Eur) visų pajamų. Lyginant su 2020 m.,
2021 m. kitos veiklos pajamos sumažėjo 43,2 % (24,5 tūkst. Eur)
2021–2020 m. pajamų ir sąnaudų palyginimas
Eil Rodiklio
Nr. pavadinimas

Mato
vnt.

1.

tūkst. Eur

Gauta pajamų

2021 m.

2020m.

693.9

689,1

3 lentelė
Pokytis
+,+4,8

Iš jų:
1.1. Vandens tiekimas ir nuotekų
tvarkymas
1.2. Pardavimo veikla

tūkst. Eur

553.1

524,3

+28,8

tūkst. Eur

84.1

83,6

+0,5

1.3. Kita veikla

tūkst. Eur

56.7

81,2

-24,5

2.
Sąnaudos
2.1. Iš jų
Vandens tiekimas ir nuotekų
tvarkymas
2.2. Pardavimo veikla
2.3. Kita veikla
3.
Rezultatas

tūkst. Eur

762.4

718,4

+44,0

tūkst. Eur

626.6

577,8

+48,8

tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur

85.6
50.2
-68.5

84,0
56,6
-29,3

+1,6
-6,4
+39,2

Bendrovės per 2021 metus visos patirtos sąnaudos palyginus su 2020 m. padidėjo 44,0
tūkst, Eur. Elektros energijos sąnaudos padidėjo dėl padidėjusių el. energijos kainų, Mažėjo remonto
medžiagų, kuro, darbo užmokesčio sąnaudos, darbo užmokesčio sąnaudos sumažėjo todėl, kad buvo
atleisti 4 darbuotojai. Mokesčių sąnaudos padidėjo 10,1 tūkst. Eur, kadangi teršalų kaina per 2021 m.
padidėjo tris kartus, mokestis už valstybinius gamtos išteklius padidėjo todėl, kad 0,001027
vidutiniškai didėjo indeksavimo koeficientas. Kitos sąnaudos padidėjo 23.1 tūkst. Eur, padidėjo dėl
padidėjusių atliekamų laboratorinių tyrimų kiekio. Sąnaudų palyginimas pagal struktūrą pateiktas 4
lentelėje.
2021–2020 m. sąnaudų struktūros palyginimas
2021 m.

4 lentelė
2020 m. Pokytis
+,-

Eil Rodiklio pavadinimas
Nr.

Mato
vnt.

1.
Sąnaudos iš viso
1.1. Iš jų
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
1.2. Elektros energija
1.3. Kuras
1.4. Atsargos
1.5. Darbo užmokestis ir socialinio
draudimo mokestis
1.6. Mokesčiai (išteklių, taršos)
1.7. Kitos sąnaudos (remonto darbų,
laboratorinių tyrimų, gyventojų
įmokų
administravimo,
telekomunikacijų,
darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo, transporto
draudimo, mokesčių ir kt.)

tūkst. Eur

762.4

718,4

+44.0

tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur

49.4
142.2
37.9
48.5
373.9

52,8
87,2
39,9
57,4
403,9

-3.4
+55,0
-2,0
-8,9
-29,7

tūkst. Eur
tūkst. Eur

33.2
77.3

23,1
54,1

+10,1
+23,1

Ilgalaikis turtas
Bendrovės ilgalaikio turto pradinė vertė metų pradžioje – 16 208,83 tūkst. Eur.
Per 2021 m. įsigyto turto pradinė vertė sudarė 31,2 tūkst. Eur, iš jų 3,2 tūkst. Eur – įmonės
nuosavos lėšos, 28,0 tūkst. Eur – esminis ilgalaikio turto pagerinimas, įstatinio kapitalo didinimas,
išleidžiant paprastąsias vardines akcijas.
Ilgalaikio turto likutinė vertė 2021 metų pabaigoje – 7 074,0 tūkst. Eur.
Panaudos teisės pagrindu eksploatuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė ataskaitinių
metų pabaigoje – 2597,6 tūkst. Eur.
Trumpalaikis turtas sudarė 206,2 tūkst. Eur.

Trumpalaikį turtą sudarė:
- medžiagos, kuras ir kt. – 27,9 tūkst Eur;
- pirkėjų įsiskolinimas – 126,6 tūkst. Eur;
- grynieji pinigai bendrovės kasoje ir banke – 51,7 tūkst. Eur.
Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai 2021 metų gruodžio 31 d. sudarė 78,6 tūkst.
Eur. Pagrindinę įsiskolinimo dalį sudarė įsiskolinimas tiekėjams – 52,4 tūkst. Eur, iš jų skola už
gruodžio mėn. elektros energiją – 32,5 tūkst. Eur, kuras – 3,6 tūkst. Eur ir kitos skolos – 3,2 tūkst.
Eur. Vykdant projektus, skolos rangovams 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 13,1 tūkst. Eur. 2021 m.,
palyginti su 2020 m., skolos tiekėjams padidėjo 10,6 tūkst. Eur.
Ilgalaikiai įsipareigojimai bendrovėje 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 93 Eur.
IV SKYRIUS
PERSONALO KAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA
2021 metais bendrovėje dirbo 35 darbuotojai, iš jų:
- administracijoje – 5;
- vandentiekio ir nuotekų aptarnavimo padaliniuose – 23;
- apskaitos veikloje – 4;
- kitoje veikloje – 3.
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius – 35 darbuotojai. Per 2021 metus priskaičiuota
367,3 tūkst. Eur darbo užmokesčio, iš jų:
- darbuotojams – 269,9 tūkst. Eur;
- administracijai – 97,4 tūkst. Eur.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 819,6 Eur.
Siekiama, kad bendrovėje dirbantys darbuotojai būtų kvalifikuoti, atliktų vandentvarkos
sektoriui keliamus reikalavimus. Bendrovės vadovybė stengiasi sukurti darbuotojams tokią aplinką,
kad darbuotojas būtų motyvuotas atlikti darbą tik gerai, kelti savo kvalifikaciją. Darbuotojai
periodiškai atestuojami saugos ir sveikatos klausimais, vykdomi instruktažai, vadovaujantis teisės
aktų reikalavimais. Vykdomos prevencinės priemonės, susijusios su darbų sauga, darbuotojams
suteikiamos visos priemonės, mažinančios grėsmę jų sveikatai.
V SKYRIUS
SVARBŪS ĮVYKIAI NUO PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS
2021 m. gruodžio 31 d. gyventojų ir įmonių įsiskolinimas – 126,6 tūkst. Eur.
Iš jų:
Pradelsti mokėjimo terminai – 7,2 tūkst. Eur.
Nesuėjęs mokėjimo terminas – 113,5 tūkst. Eur.
Abejotinos skolos – 5,9 tūkst. Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį į teismą ir antstoliams perduota 15 skolininkų, siekiant prisiteisti
2657,60 Eur. 12 skolininkų perduota teismui, jų skolos suma sudaro 1675,88 Eur, 3 skolininkai
perduoti antstolių kontorai, jų skolų suma – 981,72 Eur.
Bendrovė, siekdama, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos būtų
prieinamos didesnei gyventojų daliai, vykdė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato
kaitos“ priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra,
įmonių valdymo tobulinimas“.
Įgyvendinant veiksmų programos Nr.05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projekto
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Ignalinos rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R014-91-0001 veiklas, 2021 m. birželio 16 d. pasirašyta Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų
rekonstravimo Ignalinos mieste (IIetapas) rangos sutartis su UAB „Medeniai“. 2021 m. buvo atlikti
projektavimo darbai.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. O3E-973
„Dėl UAB „Ignalinos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderintos, o Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m.
lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T-244 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos vanduo“
perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“
nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos,
kurios įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 d.
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