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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PASVALIO VANDENYS“ AKCININKUI 

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 

Nuomonė  

Mes atlikome uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“  (toliau – Įmonė) finansinių ataskaitų, 
kurias sudaro 2018 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita ir 
aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 
2018 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal 
verslo apskaitos. 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos 
standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų 
auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos 
išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos 
finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat 
laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir 
TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei 
pagrįsti. 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių 
ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos 
užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar 
yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms 
atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime 
reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių 
pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų 
pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų 
teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais 
reikšmingais atžvilgiais: 

 Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų 
finansinių ataskaitų duomenis; ir 

 Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 
reikalavimų. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos 
standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms 
parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei 
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus 
tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, 
tik taip pasielgti. 
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PASVALIO VANDENYS” 
Įmonės kodas 169236961 Panevėžio g. 21 LT-39174 Pasvalys 

 
 

2018 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 

 
2019 m. kovo 7 d. 

 
I. BENDROJI    DALIS 

 
Uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio vandenys“ įregistruota Pasvalio rajono tarybos 1996 m. 

balandžio mėn. 24 d. sprendimu Nr. 116, tai yra akcinio kapitalo pagrindu pagal Lietuvos 
Respublikos akcinių bendrovių įstatymą veikianti įmonė. Bendrovės pagrindinė veikla – vandens 
rinkimas, valymas ir paskirstymas, nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir 
panaši veikla. Įstatuose numatyta, kad bendrovė gali organizuoti arba vykdyti ir kitą ūkinę veiklą, 
neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams. Papildoma bendrovės veikla – santechnikos  
darbai, turto nuoma, kuri užima  nežymią dalį Bendrovės veikloje.  
          Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės veiklos tikslas yra 
gauti pelną iš bendrovės vykdomos veiklos, užtikrinti akcininkų bendrovei perduoto turto bei 
bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojimą, sukurti ir išsaugoti bendrovės 
įvaizdį. Bendrovė turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Bendrovės vienintelis 
steigėjas yra Pasvalio rajono savivaldybė, atstovaujama Tarybos, kurios raštiški sprendimai 
prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams. Bendrovė įsteigta neribotam laikui ir 
įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. 
         Bendrovė filialų, dukterinių bei asocijuotų  įmonių neturi. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo 
jos akcininko turto. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 3107639,68 Eur, kuris padalintas į 107 308 
paprastųjų  vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 28,96 Eur, jų vienintelis savininkas yra 
Pasvalio rajono savivaldybės taryba. Įstatinis kapitalas ataskaitiniais metais nekito. Bendrovė 
aptarnauja Pasvalio ir Joniškėlio miestus bei 48 rajono gyvenvietes, iš jų 35 gyvenvietes pagal 
panaudos sutartis. 
         Bendrovėje 2018 m. gruodžio 31 d. dirbo 46 darbuotojai, 2017 m.- 45 darbuotojai. 
 Bendrovės  finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, t.y. finansinių metų pradžia 
sausio 1 d. – finansinių  metų pabaiga gruodžio 31 d. 
                     

 
II. APSKAITOS POLITIKA 

 
      Bendrovė, tvarkydama buhalterinę apskaitą  ir sudarydama finansinę atskaitomybę 
vadovaujasi reglamentuojančiais aktais: Verslo apskaitos standartais, Lietuvos Respublikos 
buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, 
Akcinių bendrovių įstatymu ir kt. Be to, savo veikloje  Bendrovė vadovaujasi patvirtintais įstatais 
bei rajono tarybos sprendimais, Bendrovės valdybos posėdžių protokolais, Bendrovės direktoriaus 
įsakymais. Nauji bendrovės įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2016 m. gruodžio 16 d. 
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Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad UAB „Pasvalio vandenys“ neturi 
ketinimų ar poreikio likviduotis arba reikšmingai sumažinti savo veiklos apimties. Bendrovė sudaro 
finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir aiškinamasis raštas.          
           Buhalterinę apskaitą tvarkoma pagal sudarytą ir vadovybės patvirtintą  buhalterinės 
apskaitos sąskaitų planą. Ūkinių operacijų registravimui, informacijos kaupimui ir apdorojimui 
naudojama įmonės „Edrana“ kompiuterizuota  buhalterinės apskaitos sistema „Profit –W 
Buhalterija“. Pirminių dokumentų duomenys apibendrinami laisvos ir tipinės formos registruose, 
kuriais remiantis užpildomos finansinės ataskaitos. Bendrovės buhalterinės apskaitos informacinę 
sistemą sudaro įrašai, skirti ūkinėms operacijoms registruoti, apdoroti ir  ataskaitoms sudaryti bei 
turto, įsipareigojimų  ir nuosavybės apskaitomumui išlaikyti. 2018 m. apskaitos principai buvo 
keičiami tiek, kiek  įvyko pasikeitimų pagal Verslo apskaitos standartus. Duomenys metinėje 
finansinėje atskaitomybėje pagrįsti ilgalaikio materialiojo turto, materialinių vertybių, atskaitymų, 
piniginių  ir kitų lėšų inventorizacijos duomenimis, kad realiai ir teisingai atspindėtų  įmonės turtą, 
nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas. 
 
 

Ilgalaikis nematerialusis turtas 
 
     Nematerialusis turtas - nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuris naudojamas 
paslaugoms teikti, veiklai vykdyti ilgiau nei vienerius metus ir iš šio turto ateityje bus gaunama 
ekonominė nauda. Nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina tuomet, kai jį įsigijant 
buvo padarytos išmokos arba kitos realios išlaidos, o jo įsigijimo savikainą galima patikimai 
įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant 
tiesiogiai proporcingą (tiesinį) būdą per visą naudingo tarnavimo laikotarpį. 
                                                   

Ilgalaikis materialusis turtas 
 
          Priskiriant turtą ilgalaikiam materialiajam turtui, bendrovė vadovaujasi Verslo apskaitos 
standartais, kuriuose apibrėžti toliau išvardinti kriterijai: turtą bendrovė ketina naudoti ilgiau nei 
vienerius metus pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti), patikimai galima nusistatyti 
ilgalaikio materialiojo  turto įsigijimo savikainą, jo kaina yra ne mažesnė už bendrovės nusistatytą 
minimalią ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą – trys šimtai penkiasdešimt eurų  (350,00 
Eur). Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Balanse toks turtas 
atvaizduojamas likutine verte. Likutinė vertė apskaičiuojama iš turto įsigijimo savikainos atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą. Ilgalaikis materialusis turtas nudėvimas vadovaujantis ekonomiškai 
pagrįstais normatyvais, taikant proporcingą (tiesinį) metodą, prisilaikant Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatytų normatyvų, remiantis turto įvedimo į eksploataciją aktuose nurodytu 
terminu. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, pradėjus 
turtą naudoti veikloje ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo ar 
perleidimo, kai  turtas nebenaudojamas arba kai visa jo vertė atėmus likvidacinę vertę nurašoma į 
sąnaudas. Kai ilgalaikio materialaus turto vertė patikslinama dėl remonto ar rekonstrukcijos, 
nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo naujai nustatytos vertės pagal komisijos patvirtintą aktą. 
Bendrovė pagal panaudą naudojamo ilgalaikio turto eksploatavimo išlaidas, kurios nepagerina jo 
naudingų savybių ir neprailgina tarnavimo laiko, priskiria to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo buvo 
atliktas remontas, sąnaudoms, o jei yra atlikti minėto turto remonto darbai, kurie  pagerina turto 
naudingąsias savybes, ši vertė nudėvima, atsižvelgiant į panaudos sutarties terminą, pranešant apie 
atliktus remonto darbus turto savininkui. Kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė atlieka 
IMT inventorizaciją. 
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Trumpalaikis turtas 
 

    Trumpalaikis turtas - tai turtas, kurį bendrovė savo veikloje numato sunaudoti per vieną 
ataskaitinį laikotarpį ir iš kurio tikimasi gauti naudos per vienerius metus. 
                            

Atsargos  ir  išankstiniai apmokėjimai 
 
 Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys apima bendrovei 
nuosavybės teise balanso sudarymo dieną priklausančias atsargas, kurias numatoma sunaudoti 
greičiau nei per vienerius metus nuo metinės finansinės atskaitomybės sudarymo datos. Šiame 
straipsnyje apskaitoma trumpalaikio turto (inventoriaus), kuro, atsarginių dalių ir kitų medžiagų 
likučiai. Atsargos balanse pateikiamos įsigijimo savikaina. Sąnaudomis laikoma šio turto 
sunaudojimas paslaugoms suteikti ir pajamoms uždirbti. Atiduotam naudoti trumpalaikiam turtui 
sudaromi nurašymo aktai, jis nurašomas tą patį arba sekantį mėnesį įsigijimo savikaina. Į savikainą 
neįskaitoma pirkimo PVM, kurį Bendrovė traukia į atskaitą. Neatskaitomas atsargų pirkimo PVM 
pripažįstamas to laikotarpio sąnaudomis. Atsargos nesandėliuojamos, jos iš karto atiduodamos 
naudojimui, didesni kiekiai neperkami, o tik tiek, kad būtų užtikrinta bendrovės veikla. 
Apskaičiuodama atsargų savikainą bendrovė taiko FIFO būdą. Taikant šį būdą daroma prielaida, 
kad pirmiausiai sunaudojamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiau. Kuras nurašomas 
prisilaikant nustatytų kuro nurašymo normų.  
      Išankstiniai apmokėjimai - tai bendrovės sumokėtos sumos tretiesiems asmenims už prekes, 
paslaugas ar kitą trumpalaikį turtą, kurias šie asmenys pateiks ar suteiks bendrovei. Šiame 
straipsnyje taip pat parodomos sumos besikaupiančioms sąnaudoms (pvz. draudimo). 
 

    Per vienerius metus gaunamos sumos 
 
  Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės. 
Gautinomis sumomis Bendrovėje laikoma šis trumpalaikis turtas: pirkėjų įsiskolinimas ir kitos 
gautinos sumos. 
 

Pinigai  banko sąskaitoje ir kasoje 
 
 Bendrovės apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta – eurais. Bendrovė 
turi atsiskaitomąją  sąskaitą banke „Swedbank. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitoje. 
 

Nuosavas kapitalas 
 
 Bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama įstatinis kapitalas, privalomasis  rezervas ir kiti 
rezervai ir nepaskirstytinas pelnas (nuostoliai). 
 Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovės akcininko pasirašytų ir įregistruotų akcijų 
verčių sumai. Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno, šis rezervas negali būti 
mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams padengti. Jei 
privalomas rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi 
ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo ataskaitinių finansinių  metų pelno, kol bus pasiektas šio 
Įstatymo nustatytas privalomojo rezervo dydis. 
    Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) – tai ankstesniais ir ataskaitiniais  metais uždirbtas ir dar 
nepaskirstytas pelnas arba per tuos laikotarpius  patirti ir dar  nepadengti nuostoliai.  

Pelno paskirstymas Bendrovės apskaitoje registruojamas tada, kai savininkas priima 
sprendimą pelną paskirstyti, t.y. akcininko susirinkimo dieną, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo 
uždirbtas ar buvo nuostolių. 
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Dotacijos, subsidijos 

 
         Dotacijos – tai valstybės ir savivaldybės institucijų, tarptautinių organizacijų ir fondų 
finansinė parama konkrečiai  bendrovės veiklai. Išskiriamos dvi dotacijų rūšys: dotacijos, susijusios 
su turtu ir dotacijos, susijusios su pajamomis. Bendrovė turi dotacijų, susijusių su turtu bei 
pajamomis. 
 

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 
  
            Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – tai visi bendrovės įprastinės ir neįprastinės veiklos 
metu atsiradę įsipareigojimai bendrovės darbuotojams, kitoms įmonėms, valdžios institucijoms ir 
kitiems tretiesiems asmenims. Jeigu įsipareigojimų įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, 
tačiau galima patikimai įvertinti, toks įsipareigojimas vadinamas atidėjiniu. Įsipareigojimai 
įvertinami įsigijimo savikaina. Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas finansiniai 
įsipareigojimai iš naujo įvertinami susiję su rinkos kainomis – tikrąja verte. 

                    
Pajamų ir sąnaudų pripažinimas 

                    
 Pajamos pripažįstamos laikantis kaupimo principo, t.y. tuomet, kai jos uždirbamos 
neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Pajamos uždirbamos, kai suteikiamos paslaugos ar 
parduodamos prekės. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu t.y. apskaitoje jos 
registruojamos tada, kai jos uždirbamos neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pardavimo pajamos 
pateiktos finansinėje atskaitomybėje iš esmės atspindi bendrovės uždirbtas pajamas per ataskaitinį 
laikotarpį. Pajamomis nepripažįstami avansai ir išankstiniai apmokėjimai. Bendrovės tipinės veiklos 
pajamos yra pajamos, gautos patiekus vandenį vartotojams ir už nuotekų  tvarkymą. Kitos veiklos 
pajamos – nerealizacinės pajamos: tai ilgalaikio turto pardavimas bei kitos pajamos. Finansinės ir 
investicinės veiklos pajamos – banko palūkanos, mokėtinų sumų diskontai ir nuolaidos ir kt. 
Pajamos įvertinamos tikrąja verte.  

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo 
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Sąnaudos įvertinamos tikrąja 
verte. Pardavimo savikaina yra per ataskaitinį laikotarpį  padarytų išlaidų dalis, tenkanti suteiktoms 
paslaugoms ir parduotoms prekėms. Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas 
išlaidas, susijusias su tipine Bendrovės veikla, vykdoma neatsižvelgiant į pardavimų apimtį, jos 
registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada 
jos buvo patirtos. Kitos veiklos sąnaudų nėra. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas  sudaro  
baudos ir delspinigiai. 
            Bendrovės ataskaitinio laikotarpio pelno mokestis registruojamas kaip įsipareigojimas ir 
pateikiamas atskirai nuo kitų įsipareigojimų. Čia pateikiama mokėtina pelno mokesčio suma, kuri 
turės būti sumokėta pobalansiniu laikotarpiu. Ataskaitiniais metais  buvo mokamas  avansinis pelno 
mokestis. Bendrovė moka  standartinį 15 procentų pelno mokestį.         Praėjusių metų klaidos 
pastebėtos ataskaitiniu  laikotarpiu, jeigu jos yra neesminės, taisomos einamojo laikotarpio 
finansinėse ataskaitose. 

Pobalansiniai įvykiai tai ūkiniai įvykiai, kurie įvyksta per laikotarpį nuo balanso datos iki 
datos, kai finansinė ataskaita yra parengta ir pateikta tvirtinti. 
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III. AIŠKINAMOJO   RAŠTO PASTABOS 

  
                                              

3.1. Nematerialusis turtas 
 
 Ilgalaikio nematerialiojo turto likutis 2018-12-31 yra 3,5 tūkst. Eur. Šis turtas įsigytas 
praėjusiais metais. 
  
 

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas 
 
  Ilgalaikio  materialaus turto struktūra, jo  įsigijimai ir nurašymai pavaizduoti  lentelėje Nr.1 

 
Ilgalaikis materialusis turtas (Eur) 1 lentelė 
 

Rodikliai Žemė Pastatai ir 
statiniai 

Mašinos ir 
įrengimai 

Trans-
porto 

priemonės 
 

Kita įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai 

Nebaigta 
statyba, 

išankstiniai 
apmokėjimai 

Kitas 
materialu
sis turtas 

Iš viso 

Likutinė vertė 2017 m. 
gruodžio 31 d. 898 5781147 288266 203081 3790128 195155 33590 10292265 

a)Įsigijimo savikaina 
2017 m. gruodžio 31 d. 

898 8522637 2112396 462452 6529676 195155 297432 18120646 

Pasikeitimai per 2018 m.         

 - turto įsigijimas   76084 18589 1954 633392 34296 764315 

 - perleistas ir nurašytas   -44394  -2797  -21477 -68668 

   turtas (-)         

-perkėlimas iš nebaigtos 
statybos 

  41346  30552 -71898  0 

 - perrašymai iš vieno         

   straipsnio į kitą + / (-)         

2018 m. gruodžio 31 d. 898 8522637 2185432 481041 6559385 756649 310251 18816293 

b) Nusidėvėjimas 
2017 m. gruodžio 31 d. 

 2741490 1824130 259371 2739548  263842 7828381 

Pasikeitimai per 2017m.         

 - finansinių metų  366355 217892 36580 189865  16665 827359 

   nusidėvėjimas         

 - atstatantys įrašai (-)         

 - kitiems asmenims   -44394  -2797  -21477 -68668 

 - perleisto ir nurašyto         

  turto nusidėvėjimas (-)         

 - perrašymai iš vieno         

   straipsnio į kitą + / (-)         

2018 m. gruodžio 31 d.  3107845 1997628 295951 2926616 0 259030 8587070 

c) Likutinė vertė 2018 
m. gruodžio 31 d. 898 5414792 187804 185090 3632769 756649 51221 10229223 

 
                                                                                  

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 2018-12-31 yra 10229,2 tūkst. Eur, visame 
bendrovės turte sudaro 95,5 proc., tame tarpe už dotacijas įsigyto turto likutinė vertė 6440,1 tūkst. 
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Eur. Pagal sudarytas panaudos sutartis su rajono savivaldybe naudojamo ilgalaikio turto vertė 
sudaro 5625,2 tūkst. Eur.  
            Ataskaitiniu laikotarpiu naujai įsigyta turto, kuris įvertinamas įsigijimo savikaina pridėjus 
visas su turto įsigijimu ar pasigaminimu susijusias išlaidas už  130,9  tūkst. Eur, tame tarpe   
stumiamo tipo diagnostikos įranga už 12,7 tūkst. Eur, krovininis automobilis Ford Transit už 6,8 
tūkst. Eur, priekaba už 2,0 tūkst. Eur, krovinis automobilis VW Crafter už 9,8 tūkst. Eur, 
panardinama maišyklė už 4,4 tūkst. Eur, automatikos sistema SCADA telemetrinių duomenų 
perdavimui 10 gyvenviečių už 26,0 tūkst. Eur, paklota nuotekų tinklai Biržų g. Pasvalyje už 30,6 
tūkst. Eur, 3 debitomačiai už 5,1 tūkst. Eur, išgręžtas gręžinys Žadeikių gyvenvietėje už 15,3 tūkst 
Eur. ir kt. 2017 m. buvo pradėtas vykdyti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Pasvalio rajone“, kurio vertė 2 517,5 tūkst. Eur. Šie darbai 
buvo tęsiami ir 2018 m. 2017 m. buvo atlikta  turto remonto už 45,0 tūkst. Eur, sunaudota 
eksploatacinių medžiagų už 102,5 tūkst. Eur. Visos patirtos remonto ir eksploatacinių medžiagų 
išlaidos tiek nuosavam, tiek panaudos būdu naudojamam turtui priskiriamos sąnaudoms ir 
atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriuo jos faktiškai patiriamos.  

    
                                                                                 

     
3.3. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai 

 
 Atsargų ir išankstinių mokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 19,4 tūkst. 
Eur. 
 Visų atsargų likutis sudaro 16,6 tūkst. Eur. Visame turte atsargos sudaro 0,16 proc., kurias 
tikimasi sunaudoti per vieną ataskaitinį laikotarpį nuo balanso datos. Metinėse finansinėse 
ataskaitose pateiktos atsargų sumos, patvirtintos atsargų inventorizacijos rezultatais bei sutikrintos 
su apskaitos rodikliais. 2017 m. pabaigoje atsargų likutis buvo 15,0 tūkst. Eur. 
            Nuvertėjusių atsargų nebuvo. 
            Išankstiniai mokėjimai – tai bendrovės sumokėtos sumos tretiesiems asmenims už prekes, 
kitą trumpalaikį turtą ir paslaugas, kurias bendrovei suteiks sekančiais finansiniais metais. 
Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2,8 tūkst. Eur, praėjusio 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai buvo 10,3 tūkst. Eur. 
  
 

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos 
 

Per vienerius metus gautinų sumų likutis sudaro 176,8 tūkst. Eur. Pirkėjų  įsiskolinimas 
168,2 tūkst. Eur, kuris pobalansiniu laikotarpiu apmokėtas. Beviltiškų ar abejotinų pirkėjų skolų 
Bendrovė neturi. Kitas gautinas sumas 8,6  tūkst. Eur sudaro skolos už naudojimąsi paviršinių 
nuotekų (lietaus) nuotakynu, mokestis už padidintą taršą viršijus fosforo bei azoto bazinę 
koncentraciją, kompensacija gyventojams už šaltą vandenį, už transporto nuomą ir kitas bendrovės 
atliekamas  paslaugas.  

2017 m. pabaigoje gautinos sumos sudarė 161,2 tūkst. Eur. 
 
                                         

3.5. Pinigai 
 
 2018 m. gruodžio 31 d. bendrovė banko „Swedbank“ atsiskaitomoje sąskaitoje turėjo 274,8 
tūkst. Eur ir kasoje 7,8 tūkst. Eur, 2017 m. atitinkamai turėjo 277,5 tūkst. Eur  ir 1,6 tūkst. Eur. 
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3.6. Ateinančių laikotarpių sąnaudos  
 

Šioje balanso eilutėje apskaitoma sumokėta 1,5 tūkst. Eur (už draudimą, prenumeratą) suma, 
priskiriama ateinančių laikotarpių sąnaudoms, pripažintinoms patirtomis per ataskaitinį laikotarpį.  
2017 m. ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis buvo  1,1 tūkst. Eur. 

 
 

3.7. Nuosavas  kapitalas 
 

 Bendrovės įstatinis kapitalas 3107640 Eur, jis padalintas į 107308 paprastųjų vardinių 
akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 28,96 Eur. Jų vienintelė savininkė yra Pasvalio rajono 
savivaldybės taryba. Įstatinis kapitalas  perskaičiuotas vadovaujantis LR euro įvedimo Lietuvos 
Respublikoje įstatymo nuostatomis. Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 
balandžio 25 d. sprendimu Nr.T1-76, 2017 m. pabaigoje buvęs pelnas buvo paskirstytas: į 
privalomąjį rezervą – 2000,00 Eur, kiti pelno paskirstymo atvejai: rezervas (darbuotojų premijoms) 
7600,00 Eur, dividendams – 6000,00 Eur, į kitus rezervus (investicijoms) - 280000,00 Eur, likusi 
suma – nepaskirstytasis rezultatas – 132009,00 Eur pelnas perkeliamas į kitus finansinius metus. 

Įstatinio kapitalo struktūra pateikiama lentelėje Nr. 2 
 

  Įstatinio kapitalo struktūra 2 lentelė 
 

Rodikliai Išleistų akcijų 
skaičius 

Nominalioji vertė 
(Eur) 

Nominalioji vertė (Eur) 

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų 
pabaigoje 

   

1. Pagal akcijų rūšis    
1.1. Paprastosios akcijos 107308  28,96 

1.2. Privilegijuotosios akcijos    
1.3. Darbuotojų akcijos    
1.4. Specialiosios akcijos    

1.5. Kitos akcijos    

IŠ VISO: 107308  28,96 

Savos akcijos, kurias turi pati įmonė    

Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės    

Akcijos, kurias turi asocijuotos įmonės    

 
 

3.8. Dotacijos ir subsidijos 
  

     Dotacijos, subsidijos 3 lentelė (Eur) 
 

Dotacijų (subsidijų) 
rūšis 

2017 m. 
gruodžio 

31 d. 

Gautos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Gautinos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Panaudotų 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

Grąžintos 
dotacijų 

(subsidijų) 
sumos 

2018 m. 
gruodžio 31 

d. 

1 2 3 4 5 6 7 
Susijusios su turtu 6932426 63514  552199 3658 6440083 

Susijusios su 
pajamomis 

0 492  492  0 

Viso: 6932426 64006  552691 3658 6440083 
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Bendrovė 2017 m. pradėjo vykdyti projektą „Vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infarastruktūros  plėtra ir rekonstravimas Pasvalio rajone“, kuris buvo vykdomas ir 2018 m., šiam 
tikslui buvo gauta dotacija iš APVA fondo taip pat pripažįstama panaudota ankstesniais metais 
gauta dotacija ilgalaikio turto įsigijimui, ta dalimi kiek turto nudėvima. 

 
3.9. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 

 
         Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infastruktūros plėtra ir rekonstravimas 
Pasvalio rajone“ įgyvendinimui pasirašyta paskolos sutartis su finansų ministerija. Kredito skolų 
ataskaitinių metų dalis – 187,0 tūkst. Eur. 
 Skolos tiekėjams sudaro 29,9 tūkst. Eur  ir kitos mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas bei 
atliktus darbus 183,5 tūkst. Eur. Įsiskolinimas mokesčiams sudaro 76,2 tūkst. Eur. Visi šie 
įsipareigojimai bus padengti poataskaitiniu laikotarpiu.   
            Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- tai priskaityti atostoginių kaupimai, kurie  2018 
m. gruodžio 31 d. sudaro 53,9 tūkst. Eur.  
 Gauti išankstiniai apmokėjimai sudaro 12,6 tūkst. Eur. 
 

3.10. Tipinė veikla 
 
 Pajamos  ir sąnaudos  bendrovėje pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje pajamos 
registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – kai jos patiriamos. Pardavimo pajamos 
pripažįstamos  pagal  išrašytas sąskaitas faktūras, gyventojų - pagal atsiskaitymus  už suteiktas 
paslaugas. 
   Pardavimo pajamos yra iš bendrovės tipinės arba pagrindinės veiklos, kitos veiklos pajamos 
apima pajamas, nepriskiriamas pagrindinei veiklai. Bendrovės pardavimo pajamos iš pagrindinės 
veiklos buvo 1760,9 tūkst. Eur, kitos veiklos pajamos sudaro 90,2 tūkst. Eur – už naudojimąsi 
paviršinių nuotekų (lietaus) nuotakynu, mokestis už padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų 
surinkimą ir išvalymą, santechnikos darbai, turto nuoma. Lyginant 2018 m. ir 2017 m.  pardavimo 
pajamos padidėjo - 259,9 tūkst. Eur, tam įtakos turėjo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų naujų kainų įvedimas bei padidėję pardavimai. Kitos veiklos  
pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo - 122,4 tūkst. Eur. 
              

Savikainos palyginamoji lentelė (tūkst. Eur) 4 lentelė 
 
 
 

 
 
       
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pardavimo savikaina yra per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų dalis, tenkanti suteiktoms 

paslaugoms ir parduotoms prekėms. Pardavimo savikaina sudaro 1452,6 tūkst. Eur.  

Eil. 
Nr. 

Straipsnių pavadinimas 2018m. 2017m. 

1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 272,8 273,1 
2. Darbo užmokestis 366,4 333,1 
3. Atskaitymai soc. draudimui 115,2 102,8 
4. Elektros energija 247,3 229,6 
5. Kuras 77,6 71,6 
6. Remonto ir eksplotacinės 

medžiagos 
102,5 105,7 

7. Technologinės medžiagos 19,1 24,5 
8. Remonto darbai 45,0 88,1 
9. Laboratorijų paslaugos 26,9 29,3 

10. Mokesčiai 135,0 120,0 
11. Kitos sąnaudos 44,8 35,1 

 Viso: 1452,6 1412,9 
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 Vandens tiekimo ir nuotekų valymo savikaina, lyginant ataskaitinį laikotarpį su prieš tai 
buvusiu   laikotarpiu padidėjo 39,7 tūkst. Eur. dėl išaugusių kuro, elektros energijos ir prekių ir 
paslaugų kainų. 

 
 
Bendrųjų ir administracinių sąnaudų palyginamoji lentelė (tūkst. Eur.) 5 lentelė 

 
Eil. 
Nr. 

Straipsnių pavadinimas 2018 m. 2017 m. 

1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 4,8 2,9 
2. Darbo užmokestis 96,4 85,9 
3. Atskaitymai soc. draudimui 28,8 26,6 
4. Elektros energija 2,4 2,5 
5.  Bankų paslaugos  2,0 1,3 
6. Telefonų paslaugos 7,5 6,4 
7. Kanceliarinės paslaugos 1,6 1,0 
8. Parama 7,5 2,0 
9. Darbo saugos sąnaudos 2,8 2,3 

10. Mokesčiai 4,7 5,5 
11. Teisinių paslaugų sąnaudos 20,4 25,3 
12 Kitos sąnaudos 18,4 20,8 

 Viso: 197,3 182,5 

 
Bendrosios ir administracinės sąnaudos yra per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos, 

užtikrinančios nepertraukiamą bendrovės veiklą, jos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį 
patiriamos. Sąnaudos, patiriamos pajamoms uždirbti, sudaro 197,3 tūkst. Eur. Lyginant 2017 m. su 
2018 m. veiklos sąnaudos padidėjo 14,8  tūkst. Eur . 
             

Kitos palūkanų, baudų  ir panašios sąnaudos sudaro 15,7 tūkst.Eur, tai sumokėtos palūkanos 
už paskolą, bauda pagal Panevėžio apygardos teismo nutartį Panevėžio aplinkos apsaugos 
departamentui. 
 

3.11. Pelno mokestis 
 

            Bendrovės bendrasis veiklos rezultatas yra teigiamas, tai reiškia, kad bendrovė per 
ataskaitinį laikotarpį uždirbo pelną  ir  šis rezultatas  sudaro  185,4 tūkst. Eur. Bendrovėje pelno 
mokesčio tarifas 15 procentų. Apskaitoje pelno mokestis parodytas ne tada, kai  atsiranda prievolė jį 
sumokėti, o tada, kai uždirbamos apmokestinamos pajamos. Už 2018 metus priskaičiuota 30,0 
tūkst. Eur pelno mokesčio. Grynasis pelnas sudaro 155,3 tūkst. Eur. 

 
 

3.11. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis 
 

 Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais pavaizduoti žemiau pateiktoje lentelėje Nr. 6. 
Sandorių su  kitais susijusiais asmenimis ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo sudaryta. 
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                                  PATVIRTINTA 
                                                                                                           Pasvalio rajono tarybos  
                                  2019 m. _________ d.   
                                  sprendimu Nr.  

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PASVALIO VANDENYS“ 

2018 METŲ METINIS PRANEŠIMAS 

2019 m. kovo 7 d. 

 

UAB „Pasvalio vandenys“ buvo įregistruota 1996 m. liepos 1 d. Bendrovės pagrindinė 

veiklos kryptis – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas, nuvedimas ir jų valymas. 

Įstatinis kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d. yra 3107640 eurų. Bendrovė eksploatuoja Pasvalio bei 

Joniškėlio miestų ir 50 miestelių ir kaimų (Bajorėlių, Dagių, Daujėnų, Deglėnų, Girsūdų, Grūžių, 

Gulbinėnų, Gustonių, Kalno, Kiemelių, Kiemėnų, Kyburių, Kraštų, Kubiliūnų, Kriklinių, 

Krinčino, Kurpalaukio, Lavėnų, Ličiūnų, Meškalaukio, Mikoliškio, Nairių, Nakiškių, Namišių, 

Narteikių, Norgėlų, Pajiešmenių, Papyvesių, Pervalkų, Pumpėnų, Puodžių, Pušaloto, Puškonių, 

Raubonių, Rinkūnų, Sabonių, Saločių, Švobiškio, Talačkonių, Tetirvinų, Ustukių, Valakėlių, 

Vaškų, Vilkiškių, Žadeikių,  Žilpamūšio, Iciūnų, Stačiūnų) vandentiekos ir vandenvalos ūkį. 

Visa tai sudaro 228,0 km vandentiekio bei 226,0 km nuotekų, tinklų, 64 arteziniai gręžiniai, 47 

nuotekų siurblines, 24 nuotekų biologinio valymo įrenginiai. 

UAB „Pasvalio vandenys“ veiklos sėkmė priklauso nuo teikiamų paslaugų kokybės, tai 

yra geriamojo vandens išgavimo, paruošimo, tiekimo, tiekimo ir nuotekų, lietaus nuotekų 

surinkimo ir efektyvaus jų valymo, o geriausias to įvertinimas – teigiamas vartotojo atsiliepimas 

į įmonės darbą, todėl visa bendrovės veikla orientuota į geriamojo vandens kokybės rodiklių 

gerinimą, nepertraukiamą jo tiekimą vartotojams ir abonentams bei nuotekų išvalymą iki 

nustatytų gamtosauginių reikalavimų. Šios paslaugos kiekvienam vartotojui ir abonentui 

tiekiamos nuolat, nepriklausomai nuo gamtinių sąlygų, metų ar paros laiko, nes yra svarbios ir 

gyvybiškai reikalingos. 

 
DARBUOTOJAI 

 

2018 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 46 darbuotojai. 

Darbuotojų išsilavinimas 2018 m. gruodžio 31 d.: 

Aukštasis – 8 darbuotojai 

Aukštesnysis – 15 darbuotojų 

Vidurinis – 6 darbuotojai 

Vidurinis, įsigijus profesiją – 8 darbuotojai 
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Pagrindinis – 4 darbuotojai 

Pagrindinis, įsigijus profesiją – 5 darbuotojai 

Bendrovės darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja mokymo programose, 

įvairiuose kursuose ir seminaruose. 

 

GAMYBINIAI PAGRINDINĖS VEIKLOS RODIKLIAI 

 

Pavadinimas Mato vnt. Dydis 
2018 m. 2017 m. 

Vandeniu aprūpinamų 
gyventojų skaičius 

tūkst. 
gyventojų 

22,4 22,4 

Patiekta geriamojo vandens tūkst. m3  1504,0 1487 
Parduota (realizuota) 
geriamojo vandens  

tūkst. m3 1254,1 1157 

Nuotekų tinklu 
besinaudojančių gyventojų 
skaičius 

tūkst. 
gyventojų 

11,8 11,8 

Pašalinta nuotekų (nuvedimas) tūkst. m3 775,9 752,9 
Išvalyta nuotekų viso tūkst. m3 1120,7 1130,3 
Išvalyta nuotekų pilnai 
biologiškai 

tūkst. m3 1120,7 1130,3 

 

KLIENTŲ APTARNAVIMAS 

 

Miesto ir rajono geriamojo vandens vartotojai ir abonentai besinaudojantys geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugomis kasdien jaučia bendrovės darbo rezultatus, 

todėl tik jie geriausiai gali įvertinti jos darbą. Kasdieną bendraujant su vartotojais tiek tiesiogiai, 

tiek susisiekiant telefoniniais skambučiais esminių nusiskundimų būna labai nedaug. Pagrindinis 

bendrovės bruožas šiuo klausimu – konkretumas, siekiant išspręsti iškilusias problemas, kuo 

greičiau ir efektyviau likviduoti avarijas vandentiekio ir nuotekų tinkluose bei vandentiekos ir 

vandenvalos objektuose. Šių klausimų efektyviam sprendimui bendrovės dispečerinės dirba 

ištisą parą, todėl įvykus avarijai ar kitiems gedimams operatyviai iškviečiami reikalingi 

darbuotojai ir po darbo bei išeiginėmis ar švenčių dienomis. Visos avarijos yra laiku ir 

kokybiškai likviduotos, todėl geriamojo vandens vartotojai ir abonentai gamybinių sutrikimų bei 

didelių nepatogumų neturėjo.  

Įvykus avarijai tinkluose, kurios neįmanoma likviduoti per 24 valandas, vartotojams 

geriamasis vanduo buvo pristatomas vandenveže mašina ne rečiau kaip 2 kartus per parą. 

Didėjant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugos vartotojų skaičiui, plečiasi 

bendrovės pardavimų ir abonentų skyriaus darbo apimtys. Su kiekvienu abonentu bei vartotoju 
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sudaromos geriamojo vandens teikimo ir nuotekų nuvedimo sutartys. Nuolat vyksta geriamojo 

vandens apskaitos prietaisų keitimas bei naujų įrengimas vartotojams ir abonentams. Bendrovė 

daug dirba, kad klientai laiku atsiskaitytų už jiems suteiktas paslaugas. Tuo tikslu bendrovės 

vandens ūkio kontrolierės vieną kartą per metus privalo patikrinti visus miestų bei rajono 

vartotojus ir abonentus  naudojančiaisiais  bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

surinkimo paslaugomis.   

Taip pat didelis dėmesys skiriamas nelegalių geriamojo vandens vartotojų 

prisijungimams nustatyti. Per 2018 m. buvo nustatyta 50 nelegalių geriamojo vandens vartotojų 

prisijungimų, kuriems buvo pateiktos sąskaitos apmokėjimui už savavališko prisijungimo metu 

sunaudotą geriamąjį vandenį. 

 

VANDENS TIEKIMAS 

 

Pasvalio rajone vartotojams ir abonentams tiekiamas vien tik požeminis geriamasis 

vanduo, kurio ištekliai gerokai viršija poreikius. Vandenviečių sanitarinė būklė gera. Jose 

vykdomas požeminio vandens monitoringas, kurį atlieka UAB „Vilniaus hidrogeologija“. Visose 

rajono kaimų vandenvietėse, kur nėra įrengtų geriamojo vandens vandenruošos įrenginių, yra 

viršijamas geriamajame vandenyje bendrosios geležies kiekis, kai kurių kaimų vandenvietėse ir 

geriamojo vandens drumstumo parametrai. 

Visose bendrovės eksploatuojamų miestų, miestelių ir kaimų vandenvietėse yra atliktas  

požeminio vandens išteklių ir apsaugos zonų įvertinimas, ko reikalauja galiojantys teisės aktai. 

Pasvalio mieste geriamojo vandens pardavimas per 2018 metus palyginus su 2017 metais 

nežymiai padidėjo. Geriamojo vandens pardavimo nežymus padidėjimas yra pramonės įmonių ir 

abonentų kontingente. Pasvalio rajono gyvenvietėse ir kaimuose tiekiamo geriamojo vandens 

pardavimas 2018 m. palyginus su 2017 m. liko stabilus. Pagrindiniai geriamojo vandens 

vartotojai iš pramonės įmonių yra AB „Pieno žvaigždės“ filialas Pasvalio sūrinė ir UAB 

„Kurana“. 

 2018 metais Pasvalio mieste įvyko 67 vandentiekio tinklų gedimai, įskaitant gedimus 

atkasant gruntą bei vandentiekio šuliniuose. Rajono miesteliuose ir kaimuose likviduoti 354 

vandentiekio tinklų gedimai, įskaitant kada reikėjo vykdyti grunto kasimo darbus bei gedimus 

vandentiekio šuliniuose. 

 Didelis dėmesys 2018 metais buvo skiriamas geriamojo vandens kokybės gerinimui. 

Minėtais metais pastatyti geriamojo vandens gerinimo įrenginiai Gulbinėnų, Gustonių, Kyburių, 

Nairių, Papyvesių, Puškonių, Žadeikių, Ličiūnų, Puodžių, Pervalkų, Lavėnų, Norgelų kaimų 

vandenvietėse. 
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Eksploatuojamų miestų, miestelių ir kaimų vandentiekio šuliniuose pagal turimą 

galimybę yra keičiama esanti vandentiekio tinklo armatūra (sklendės, trišakiai, hidrantai ir kita). 

Toliau bus skiriamas didelis dėmesys geriamojo vandens kokybės gerinimui ir 

prisijungimams prie naujų vandentiekio  tinklų. 2018 m. pasirašytos rangos sutartys vandentiekio 

ir nuotekų tinklų plėtros projektų įgyvendinimui Krinčino ir Daujėnų miesteliuose. 

2018 metais bendrovė įmonėse, butuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose su 

pasibaigusia metrologine patikra pakeitė 951 ir naujai sumontavo 167 geriamojo vandens 

apskaitos skaitiklius. 

 

GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS APSAUGA IR GERINIMAS 

 

Nuo 2003 metų įsigaliojo nauja higienos norma HN:24-2003 „Geriamojo vandens saugos 

ir kokybės reikalavimai“. Vadovaujantis minėta higienos norma bei jos pakeitimais yra 

atliekama viso tiekiamo geriamojo vandens kokybės kontrolė. Vadovaujantis Valstybinės maisto 

ir veterinarijos tarnybos geriamojo vandens kokybės nuolatinės ir periodinės kontrolės 

patvirtintais planais yra atliekami toksiniai, indikatoriniai, mikrobiologiniai geriamojo vandens 

kokybės parametrai vamzdynuose, vandenvietėse, butų čiaupuose. Visą šią tyrimo atlikimo 

kontrolę vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).  Spręsdama geriamojo 

vandens kokybės problemą be jau įrengtų ir jau eksploatuojamų geriamojo vandens gerinimo 

įrenginių bendrovė savo lėšomis 2018 m. sumontavo naujus ir pradėjo eksploatuoti 12- kos 

kaimų geriamojo vandens gerinimo įrenginius, kas leido užtikrinti gerą tiekiamo geriamojo 

vandens kokybę vartotojams ir abonentams. Tai buvo vienos iš paskutinių kaimų vandenviečių 

kur nebuvo geriamojo vandens gerinimo įrenginių. Tiekiamo vartotojams ir abonentams 

geriamojo vandens kokybė bus gerinama ir 2019 metais. Tam bus panaudotos bendrovės 

sukauptos lėšos. 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis nuo viso tiekiamo savivaldybės teritorijai 

geriamojo vandens apie 98 procentai atitiko HN:24-2003 normos reikalavimus. 
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 Pervalkų kaimo geriamojo vandens gerinimo stotis 

 

 

Pervalkų kaimo geriamojo vandens gerinimo įrenginiai 

 

 

 



 

6 
 

NUOTEKŲ SURINKIMAS IR VALYMAS 

 

Bendrovė eksploatuoja Pasvalio ir Joniškėlio miestų bei 22 rajono miestelių ir kaimų 

nuotekų šalinimo ir valymo sistemų. Nuotekos surenkamos ir transportuojamos iki nuotekų 

valyklų 125,9 km nuotekų tinklais ir kolektoriais bei slėginėmis linijomis. Transportavimui 

naudojama 54-rios nuotekų siurblinės. 2018 m. surinkta ir nuvesta į nuotekų valyklas 1120,7 

tūkst. m3 nuotekų.  

Per 2018 metus  Pasvalio mieste buvo 105 nuotekų tinklų ir 6 paviršinių nuotekų 

surinkimų tinklų užsikimšimai (tame skaičiuje  gedimai nuotekų šuliniuose ir tinkluose). 

Rajono gyvenvietėse buvo 116 nuotekų tinklų užsikimšimai (tame skaičiuje  gedimai 

nuotekų šuliniuose ir tinkluose). 

Daugelyje rajono gyvenviečių nuotekų valyklų būklė yra  kritiška. Valyklos susidėvėję, 

pasenę ir nuotekų tinklai, jų nusidėvėjimas siekia 65-75 %. Yra atliekami ir teikiami nauji 

projektiniai pasiūlymai finansavimui gauti. 2018 m. pradėti vykdyti Kiemelių ir Grūžių kaimų 

nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai. 

Pagal galimybę yra atliekami kaimo nuotekų valyklų remonto darbai. Keičiami 

susidėvėję įrengimai, keičiamos aeracinės sistemos. Visa tai daroma, kad išvalytos nuotekos 

atitiktų gamtosauginius teisės aktų reikalavimus. 

 

ENERGETINIS ŪKIS 

 

Bendrovė, siekdama mažinti šalto vandens padavimo bei nuotekų nuvedimo ir valymo 1 

m3 savikainą, daug investuoja į elektros prietaisus bei elektros energiją naudojančius įrengimus, 

tuo mažinant sąnaudas elektros energijai. Perimtuose eksploatuoti vandentiekos ir vandenvalos 

objektuose yra sumontuojamos modernios geriamojo vandens tiekimo sistemos, o vandenvalos 

objektuose efektyvūs siurbliai bei efektyvi aeracijos sistema. 

Norint užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimą vartotojams bei efektyvų 

vandentiekos įrenginių darbą Pasvalio rajono kaimų ir miestelių vandenvietėse yra diegiamos 

automatikos valdymo sistemos SCADA, kurių pagalba siurblių ir įrengimų darbą galima stebėti 

nuotoliniu būdu ir užtikrinti efektyvesnį jų darbą.  

 

ĮRENGIMŲ, MECHANIZMŲ IR TRANSPORTO ŪKIS 

 

Bendrovė nemažą dėmesį skiria ir šio ūkio modernizavimui, priežiūrai ir atnaujinimui. 

Pagal savo finansines galimybes per ataskaitinį laikotarpį įsigijo eilę modernių elektros bei 
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mechaninių įrenginių, įrengimų ir mechanizmų, kurie užtikrina saugų ir efektyvų darbą. Visi 

įsigyti įrenginiai, technika, mechanizmai, transportas palengvina darbuotojų darbą, užtikrina 

darbų saugos ir sveikatos įstatymo vykdymą bei užtikrina operatyvesnį ir kokybiškesnį 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo  paslaugų  suteikimą miestų, miestelių ir kaimų 

vartotojams ir abonentams.  

 

VEIKLOS EKONOMINIAI RODIKLIAI 

 

2018 metais UAB „Pasvalio vandenys“ už parduotas pagrindines paslaugas (geriamojo 

vandens tiekimas, nuotekų surinkimas, paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas) gavo 1760,9 

tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2017 metais pardavimai padidėjo 259,9 tūkst. Eur arba 17,3 %.  

Už nuotekų su viršnormine tarša valymą bei už kitas suteiktas paslaugas (transporto ir 

įrengimų nuoma, nuotekų išvežimas ir kita) gauta 90,2 tūkst. Eur pajamų. Bendrai pajamų gauta 

1851,1 tūkst. Eur  

 2018 metais bendrovė dirbo pelningai, gauta 155,3 tūkst. Eur grynojo pelno. 

Tiekiant geriamąjį vandenį ir šalinant bei valant nuotekas ir paviršines nuotekas 

bendrovės savikainą sudarė: darbo užmokestis su priskaitymais 481,6 tūkst. Eur, arba 33,1 %, 

ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija) 272,8 tūkst. Eur, arba 18,8 %, išlaidos elektros 

energijai 247,3 tūkst. Eur, arba 17,0 %, išlaidos kurui 77,6 tūkst. Eur, arba 5,3 %, paslaugos 

116,7 tūkst. Eur arba 8 %. 

Bendrovės pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudos 2018 metais sudarė 1649,9 tūkst. 

Eur. Lyginant su 2017 metais sąnaudos padidėjo 54,5 tūkst. Eur arba 3,4 %.  

2018 metais įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 130,9 tūkst. Eur. 

Gyventojai už suvartotą geriamąjį vandenį ir pašalintas bei valytas nuotekas 2018 metais  

mokėjo 1,30 Eur/m3 (gyvenantys individualiuose namuose) ir 1,32 Eur/m3 (gyvenantys butuose). 

Apskaitos prietaiso aptarnavimo kaina individualiam namui 0,71 Eur apskaitos prietaisui ir 1,04 

Eur butui (su PVM). Kainų koregavimas įvyko 2018 m. gruodžio 1 d.  

 

VEIKLOS ANALIZĖ 

2018 metais bendrovė vykdė ritmingą, jai priklausantį darbą, susidedantį iš 

nepertraukiamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo, surinkimo bei jų valymo. 

Pastangų ir lėšų buvo skiriama geriamojo vandens kokybės gerinimui, jo kontrolei. Bendrovė 

pagal finansines galimybes gyvenvietėse ir kaimuose vykdo naujų geriamojo vandens gręžinių 

įrengimą, nes didžioji esamų geriamojo vandens gręžinių dalis yra jau susidėvėję. 
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Priedas Nr. 1 
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Priedas Nr. 2 
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Priedas Nr. 3 
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Priedas Nr. 4 
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Priedas  Nr. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


