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Zarasai 

 

                   Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ (toliau  bendrovė) steigėja yra 

Zarasų rajono savivaldybė, kuriai priklauso 100 procentų akcijų. Bendrovės įstatinį kapitalą 5 872 

000 Lt sudaro 58 720 akcijos po 100 litų nominalios vertės.  

                   2014 metais bendrovė aprūpino geriamuoju vandeniu Zarasų bei Dusetų miestus ir 25 

gyvenvietes, priėmė ir išvalė Zarasų, Dusetų miestų ir 7 gyvenviečių nuotekas. 

                   Dabartiniu metu vandeniui tiekti bendrovė eksploatuoja 27 vandenvietes, 52 gręžinius, 

19 vandens gerinimo įrenginių, 128,1 km vandentiekio tinklų, 65,6 km nuotekų tinklų, 19 nuotekų 

siurblinių, 8 nuotekų valyklas.  

                    Prie centralizuotų šalto vandens tiekimo sistemų prisijungę 5209 vartotojai bei 

abonentai, o centralizuotomis nuotekų šalinimo sistemomis naudojasi 3551 vartotojai bei abonentai. 

2014 metais prie vandens tinklų prisijungė  41 vandens vartotojas, o prie nuotekų tinklų – 52 

vartotojai. 

                    Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį, priima ir išvalo nuotekas, atlieka įvairias paslaugas ( 

transporto nuoma,  remonto darbai ir kt.). 

                    Pagrindinė bendrovės veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Iš 

šios veiklos bendrovė 2014 metais gavo 93,1 proc. nuo visų pajamų, likusią dalį sudarė pajamos 

gautos už įvairias kitas suteiktas paslaugas.  

                       Gamybiniai veiklos rodikliai pateikti 1 lentelėje.  

                   Vandens pardavimas vartotojams (gyventojams) ataskaitiniais metais palyginus su 2013 

m., padidėjo 1,3 procento arba 2,5 tūkst. m
3
,  nuotekų – 3,7 procento arba 4,0 tūkst. m

3
. Vandens 

pardavimas abonentams (įmonėms) sumažėjo 5,2 procento arba 4,4 tūkst. m
3
,  nuotekų – 7,9 

procento arba 7,3 tūkst. m
3
. Bendras rezultatas palyginus su 2013 m., vandens pardavimas sumažėjo 

0,7 procento, arba 1,9 tūkst. m
3
,  o nuotekų - 1,6 procento, arba 3,3 tūkst. m

3
.
  
 

                    Bendrovė per 2014 m. iš viso gavo 2156,5 tūkst. Lt pajamų: iš pagrindinės veiklos 

(geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei pardavimo kainos) gauta 2007,6 tūkst. Lt 

pajamų, iš papildomų paslaugų (remonto darbai, transporto nuoma, bokštų nuoma ir kt.) – 148,9 

tūkst. Lt. Pajamos iš pagrindinės veiklos ataskaitiniais metais palyginus su 2013 metais sumažėjo 

13,5 tūkst. Lt arba 0,7 proc.  
 

Gamybiniai veiklos rodikliai už 2014 m. 

                                                                                                                                             1 lentelė 

 

Rodiklio pavadinimas 

 

Mato. 

vnt. 

 

2013 

m. 

 

2014 

m. 

2014 m. palyginus su 

2013 m. 

2011m. 

suderinta 

su kainų 

komisija  +, - % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Vandens pakėlimas tūkst. m
3
 396,1 374,6 -21,5 94,6 346,0 

2. Vandens pardavimas iš 

viso: 

,, 271,7 269,8 -1,9 99,3 276,9 

        iš  jų: vartotojams ,, 186,9 189,4 +2,5 101,3 188,8 

                  abonentams ,, 84,8 80,4 -4,4 94,8 88,1 
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Rodiklio pavadinimas 

 

Mato. 

vnt. 

 

2013 

m. 

 

2014 

m. 

2014 m. palyginus su 

2013 m. 

2011m. 

suderinta 

su kainų 

komisija  +, - % 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Vandens netektys tūkst. m
3
 124,4 104,8 -19,6 84,2 69,1 

4. Vandens netektys % 31,4 28,0 -3,4 89,2 20,0 

5. Nuotekų surinkta tūkst. m
3
 338,9 320,5 -18,4 94,6 268,0 

6. Apmokėta už nuotekas iš 

viso: 

,, 201,3 198,0 -3,3 98,4 214,5 

        iš  jų: vartotojai ,, 109,3 113,3 +4,0 103,7 119,1 

                 abonentai ,, 92,0 84,7 -7,3 92,1 95,4 

7. Nuotekų infiltracija ,, 137,6 122,5 -15,1 89,0 53,5 

8. Nuotekų infiltracija % 40,6 38,2 -2,4 94,1 20,0 

9. Gauta pajamų iš viso: tūkst. Lt 2180,6 2156,5 -24,1 98,9 2070,0 

iš to sk. vandens tiekimas ir 

nuotekų tvarkymas 

,, 1781,5 1765,1 -16,4 99,1 1836,0 

pardavimo kaina (abonentinis) ,, 239,6 242,5 +2,9 101,2 234,0 

kitos paslaugos ,, 159,5 148,9 -10,6 93,4  

10. Sąnaudos iš viso: ,, 2060,4 2007,3 -53,1 97,4 1949,0 

iš to sk. vandens tiekimas ir 

nuotekų tvarkymas 

,, 1693,3 1672,3 -21,0 98,8 1715,0 

pardavimo kainos (abonentinio) ,, 217,2 193,7 -23,5 89,2 234,0 

 kitos paslaugos ,, 149,9 141,3 -8,6 94,3  

11. Nuostolis (-), pelnas iš 

viso: 

,, 120,2 149,2 +29,0 124,1 121,0 

iš to sk.: vandens tiekimas ir 

nuotekų tvarkymas 
,, 88,2 92,8 +4,6 105,2 121,0 

 pardavimo kainos 

(abonentinio) 
,, 22,4 48,8 +26,4 217,9 - 

 kitos paslaugos ,, 9,6 7,6 -2,0 79,2 - 

12. Vidutinė vandens ir nuotekų 

kaina (vartotojų, abonentų) 

Lt/m
3
 7,62 7,62 - 100,0 7,65 

13. Vidutinė vandens ir nuotekų 

savikaina 

Lt/m
3
 7,41 7,23 -0,18 97,6 7,15 
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                  Bendrovės  visos sąnaudos 2014 metais sudarė 2007,3 tūkst. Lt,  per metus jos sumažėjo 

2,6 procento arba 53,1 tūkst. Lt. 

                 Sąnaudos vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui  2014 metais sudarė 1866,0 tūkst. Lt. 

Per metus jos sumažėjo 2,3 procento arba 44,5 tūkst. litų. Papildomų paslaugų sąnaudos per metus 

sudarė 141,3 tūkst. litų. Palyginus su 2013 m. jos sumažėjo 8,6 tūkst. litų. 

                       Duomenys apie pagrindinės veiklos (vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bei 

pardavimo kainos) sąnaudų struktūrą pateikti 2 lentelėje.                     

Pagrindinės veiklos (vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, bei pardavimo kainos) sąnaudų 

struktūra už 2014 m. 
 

                                                                                                                                              2 lentelė 

 

Sąnaudos 

Mato vnt.  

2013 m. 

 

2014 m. 

2014 m. palyginus 

su 2013  m. 

2011 m. 

suderinta 

su kainų 

komisija 
 +, - 

 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Pagrindinės veiklos (vandens 

tiekimas ir nuotekų tvarkymas 

bei pardavimo kainos) sąnaudos 

iš viso: 

tūkst. Lt 1910,5 1866,0 -44,5 97,7 1950,2 

iš jų:     

1.1. remonto ir ekspl. medžiagos 
,, 108,8 99,5 -9,3 91,5 60,1 

1.2. technologinės medžiagos ,, 16,3 20,4 +4,1 125,2 25,6 

1.3. kuras ,, 84,9 92,3 +7,4 108,7 102,4 

1.4. elektros energija ,, 368,5 322,5 -46,0 87,5 360,6 

1.5.  ilgalaikio turto 

nusidevėjimas 

,, 207,9 211,2 +3,3 101,6 316,8 

1.6. darbo apmokėjimas ,, 699,4 710,8 +11,4 101,6 699,4 

1.7. atskait. soc. draudimui ,, 216,0 219,7 +3,7 101,7 216,3 

1.8. mokesčiai už gamtos išteklius ,, 34,5 30,1 -4,4 87,2 16,2 

1.9. mokesčiai už taršą ,, 6,9 6,4 -0,5 92,8 4,5 

1.10. kiti mokesčiai ,, 8,5 8,6 +0,1 101,2 3,8 

1.11. kitos sąnaudos viso: 

 iš jų:  

- laboratoriniai tyrimai (vandens ir       

nuotekų); 

 - remonto paslaugos; 

- įmokų iš gyventojų surinkimas; 

 - programinės įrangos priežiūra; 

- euro įvedimo; 

- telekomunikacijų paslaugos; 

- šiluma; 

- draudimas (transporto ir       

darbuotojų bei turto); 

- bankų pasl.,  auditas, turto         

registravimo  sąnaud., darbo vietų 

įvertinimas ir kt.;  

- žemės topografiniai matavimai ir 

planai; 

- turto, netinkamo eksploatuoti, 

nurašymas; 

- darbuotojų apmokymai 

- paramos sąnaud. 

,, 

„ 

„ 

 

„ 

„ 

  

„ 

„ 

„ 

„ 

„ 

 

 

„ 

 

 

 „ 

158,8 

 

15,9 

 

16,1 

19,0 

13,1 

- 

9,7 

10,8 

9,4 

 

43,7 

 

 

2,0 

 

6,0 

 

5,6 

7,5 

144,5 

 

16,7 

 

12,2 

19,4 

14,0 

8,0 

9,4 

8,9 

10,2 

 

28,1 

 

 

0,8 

 

8,0 

 

4,9 

3,9 

-14,3 

 

+0,8 

 

-3,9 

+0,4 

+0,9 

+8,0 

-0,3 

-1,9 

+0,8 

 

-15,6 

 

 

-1,2 

 

+2,0 

 

-0,7 

-3,6 

91,0 

 

105,0 

 

75,8 

102,1 

106,9 

- 

96,9 

82,4 

108,5 

 

64,3 

 

 

40,0 

 

133,3 

 

87,5 

52,0 

144,5 

2. Elektros energijos suvartojimas 

iš viso: 

tūkst. kWh 1050,5 930,0 -120,5 88,5 - 

iš jų:      pagrindinei veiklai tūkst. kWh 935,7 825,4 -110,3 88,2  

3. Elektros vidutinė kaina Lt/kWh 0,378 0,384 +0,006 101,6 - 
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Sąnaudos 

Mato vnt.  

2013 m. 

 

2014 m. 

2014 m. palyginus 

su 2013  m. 

2011 m. 

suderinta 

su kainų 

komisija 
 +, - 

 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Kuro sunaudojimas viso: litrais 23643 26493 +2850 112,1 - 

 iš jų:      pagrindinei veiklai       ,, 22640 24879 +2239 109,9 - 

5. Kuro vidutinė kaina Lt/ltr 3,75 3,71 -0,04 98,9 - 
 

 

 
 

                     Pagal struktūrą ataskaitinių metų pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su 2013 m. 

keitėsi labai nežymiai. Sumažėjo remonto ir eksploatacinių medžiagų, elektros energijos (dėl 

technologinių procesų sureguliavimo), mokesčiai už gamtos išteklius bei taršą, remonto paslaugų 

sąnaudos, o padidėjo technologinių medžiagų, kuro, darbo užmokesčio ir atskaitymai socialiniam 

draudimui, programinės įrangos priežiūros sąnaudos. Dėl euro įvedimo bendrovė ataskaitiniais 

metais patyrė 8,0 tūkst.Lt sąnaudų. 

                  Bendrovės ataskaitinių metų bendras finansinis rezultatas – 149,2 tūkst. Lt pelno. Per 

2014 metus gauta pelno 29,0 tūkst. Lt daugiau negu 2013 metais.   

           2014 metais buvo atlikti sekantys darbai: 

           1. Zarasų miesto Valstiečių g. vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbai. 

                 2. Zarasų miesto vandenvietės (Dimitriškių k.) griežto režimo teritorijos tvoros įrengimo 

darbai. 

                 3. Zarasų miesto nuotekų valymo įrenginių dviejų sėsdintuvų dažymo darbai. 

                 4. Zarasų miesto nuotekų valymo įrenginiuose įrengtos naujos trys maišyklės ir vienas 

siurblys – maišyklė. 

                 5. Zarasų miesto nuotekų valymo įrenginių dumblo sraigtinio preso remontas. 

                 6. Bendrovės objektuose renovuota 1800 metrų vandentiekio tinklų. 

                 7. Zarasų miesto nuotekų valymo įrenginiuose atliktas kelių patalpų remontas. 

                 8. Įrengti vandens gerinimo įrenginiai Kimbartiškės ir Šaulių kaimų vandenvietiese, o 

Biržūnų kaimo vandenvietėje vyksta vandens gerinimo įrenginių statybos darbai. 

                  Bendrovė per 2014 m. iš ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšų įsigijo arba atnaujino 

materialaus turto už  351,8 tūkst. Lt: 
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                  1.  Zarasų miesto Valstiečių g. vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbai – 15,0 tūkst. 

Lt. 

                  2. Zarasų miesto vandenvietės (Dimitriškių k.) griežto režimo teritorijos tvoros įrengimo 

darbai – 79,9 tūkst. Lt. 

                  3. Zarasų miesto nuotekų valymo įrenginių dviejų sėsdintuvų dažymo darbai – 47,2 tūkst. 

Lt. 

                  4. Zarasų miesto nuotekų valymo įrenginiuose įrengtos naujos trys maišyklės ir vienas 

siurblys - maišyklė  – 39,9 tūkst. Lt. 

                  5. Traktorinė šienapjovė – 2,5 tūkst. Lt. 

                  6. Dusetų miesto nuotekų valymo įrenginiuose dumblo sausinimo maišas (5 m x 10 m) -

8,8 tūkst. Lt. 

                  7. Vandens ir nuotekų siurbliai – 13,8 tūkst. Lt. 

                  8. Vandens skaitikliai – 28,0 tūkst. Lt. 

                  9. Zarasų miesto nuotekų valymo įrenginių dumblo sausinimo sraigtinio preso remontas 

– 39,6 tūkst. Lt. 

                 10. Automašinos įsigijimas – 58,0 tūkst. Lt. 

                 11. Kitas turtas (kompresorius,baldai, kompiuteris ir kt.) – 19,1 tūkst. Lt. 

 

Bendrovės veiklos planai ir prognozės 

 

                    UAB „Zarasų vandenys“ patvirtintoje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

2014-2020 metų veiklos strategijoje numatyti svarbiausi tikslai: 

                    1. Statyti vandenvietėse geriamojo vandens kokybės gerinimo įrenginius, siekiant 

užtikrinti higienos normų reikalavimus. 

                    2. Rekonstruoti rajono gyvenvietėse nuotekų valymo įrenginius, siekiant užtikrinti 

nuotekų reglamento reikalavimus. 

                    3. Didinti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumą Zarasų mieste ir 

Zarasų rajone. 

                    4. Mažinti geriamojo vandens nuostolius vandentiekio tinkluose. 

                    5. Mažinti papildomo (neapmokamo) tiesioginio lietaus vandens patekimo bei gruntinio 

vandens infiltraciją į buitinių nuotekų tinklus. 

                    6. Ieškoti būdų, naujų technologijų elektros energijos suvartojimo mažinimui bendrovės 

eksploatuojamuose objektuose. 

                     Svarbiausia, kad bendrovės teikiamos paslaugos būtų pasiekiamos vartotojui, atitiktų 

nustatytus higienos ir aplinkosaugos reikalavimus, būtų įperkamos vartotojams ir abonentams. 

                     Planuojama susitikinėti su Zarasų rajono gyventojais, kuriems yra sudaryta galimybė 

prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų , aiškinant apie vietinių šulinių vandens 

neatitikimą higienos normų reikalavimų ir buitinių nuotekų taršą gamtai, naudojant vietinius, 

techniškai netvarkingus nuotekų kaupimo rezervuarus. Raginti rajono gyventojus, kad prisijungtų 

prie magistralinių vandentiekio bei nuotekų tinklų. 

                     2015 metų bendrovės veikloje planuojama atlikti paslaugų, darbų bei įsigyti ilgalaikio 

turto už 65,1 tūkst. Eur:       

                      1. Zarasų miesto nuotekų valymo įrenginiuose įrengti trys maišykles ir vieną siurblį - 

maišyklę  – 12,8 tūkst. Eur. 

                      2. Zarasų miesto nuotekų valymo įrenginių dviejų sėsdintuvų dažymo darbai – 14,0 

tūkst. Eur. 

                      3. Uždaromosios armatūros (sklendžių įrengimas šuliniuose) - 4,0 tūkst. Eur. 

                      4. Dusetų miesto nuotekų valymo įrenginių  dumblo sausinimo maišai – 5,8 tūkst. Eur. 

                      5. Vandens bei nuotekų siurbliai – 7,0 tūkst. Eur. 

                      6. Vandens apskaitos prietaisai – 17,0 tūkst. Eur. 

                      7. Zarasų miesto nuotekų valymo įrenginių patalpų remontas – 4,5 tūkst. Eur. 

                       Nuolat didėjant iš gyventojų išvežamų buitinių nuotekų kiekiui, bendrovė turi 

užtikrinti šios paslaugos atlikimą. Kadangi transporto priemonės, o ypač asenizacinė automašina, 

techniškai nusidėvėjusios, todėl planuojama įsigyti naują asenizacinę automašiną. 
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                       2014 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo redakcija. Įstatyme numatyta, kad geriamojo vandens 

tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra licencijuojamas ir kiekviena bendrovė turi pasitvirtinti naujas 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas trejų metų reguliavimo 

laikotarpiui. 

                       2015 metais bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. 

vasario 4 d. nutarimo Nr. 120 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo 

taisyklių patvirtinimo“ reikalavimais, privalo pateikti dokumentus licencijai gauti. 

 

 

Direktorius                                                                                                                       Vidas Selickas 


