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I. Bendrosios nuostatos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas)
14 straipsnio 3 dalies 4 punktu bei Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo
įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl
Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 4.6 papunkčiu, kartą per metus atlieka ūkio subjektų finansinio
pajėgumo vertinimą.
Ūkio subjektų finansinis pajėgumas vertinamas vadovaujantis Aprašo III skyriaus nuostatomis.
Aprašo 15 punkte nustatyta, kad reguliuojamą veiklą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sektoriuje vykdančio ūkio subjekto, kuris yra juridinis asmuo (išskyrus biudžetines įstaigas) arba
kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos
Respublikoje, finansinis pajėgumas yra vertinamas kaip pakankamas, jei ūkio subjektas atitinka
Aprašo 15.2. papunktyje nurodytas sąlygas: 1) ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis
ataskaitiniais metais yra didesnis nei Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus finansinio pajėgumo
normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė (Aprašo 15.2.1 papunktis); 2) ūkio subjekto nuosavo ir
įstatinio kapitalo santykis atitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio
reikalavimus (išskyrus ūkio subjektus, kuriems netaikomi minėto įstatymo reikalavimai) (Aprašo
15.2.2 papunktis).
Atkreipiame dėmesį, kad Komisija 2018 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. O3E-148 „Dėl
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl
Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė Aprašo 2 priedą, kuriame suvienodinant įsiskolinimo koeficiento
skaičiavimo tvarką Komisijos reguliuojamuose sektoriuose detalizavo minėto koeficiento
skaičiavimą, t. y. skaičiuojant įsiskolinimo koeficientą yra vertinamos ne tik mokėtinos sumos ir kiti
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įsipareigojimai, atidėjiniai, sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos, bet ir dotacijos bei
subsidijos. Šis pakeitimas įtakojo (sumažino) vertinamų ūkio subjektų įsiskolinimo koeficientų
rodiklių reikšmes ir finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę.
II. Vandens ūkio sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės
reikšmės nustatymas
Vadovaujantis Aprašo 4.3.3 papunkčiu, vertintas reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sektoriaus (toliau – Vandens sektorius) ūkio subjektų finansinis pajėgumas.
Vandens sektoriaus ūkio subjektų, 2018 metais vykdžiusių reguliuojamą veiklą, finansinius rodiklius
Komisijos Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyrius (toliau – Skyrius) įvertino
pagal ūkio subjektų pateiktus 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinius ir pagal Aprašo 2 priedą
apskaičiuotus infrastruktūrinės veiklos finansinės būklės rodiklius.
Pagal Aprašo 19 punktą, Komisija kiekvieno atitinkamo sektoriaus normatyvinio rodiklio
žemutinę reikšmę tvirtina Komisijos nutarimu ir paskelbia viešai. Vadovaujantis Aprašo
18.1 papunkčiu, kiekvienas atitinkamas sektorius pagal metinių pajamų kriterijų yra skaidomas į
infrastruktūros veiklos ir tiekimo veiklos segmentus. Komisija atitinkamai kiekvienam segmentui
nustato normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę. Pagal Aprašo 18.1 papunktį,
Vandens sektoriaus ūkio subjektai priskirti infrastruktūros veiklos segmentui. Šio segmento
finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė suskaičiuota naudojant Aprašo
18.5.1 papunktyje nurodytus 4 finansinius santykinius rodiklius, tai yra grynąjį pelningumą (pajamų
apsaugos rodiklis), įsiskolinimo koeficientą ir einamojo likvidumo koeficientą (finansinio sverto
rodikliai), pirkėjų įsiskolinimo koeficientą (komercinio aktyvumo rodiklis).
Vadovaujantis Aprašo 18.4.1 papunkčiu, skaičiuojant ir tvirtinant Vandens sektoriaus ūkio
subjektų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę, buvo įtraukti visų veiklą
vykdančių ūkio subjektų finansiniai rodikliai, išskyrus tų ūkio subjektų, kurių pardavimo pajamos iš
reguliuojamos veiklos sudarė mažiau kaip 20 proc. visų ūkio subjekto metinių pardavimo pajamų.
Taip pat, vadovaujantis Aprašo 18.4.2 ir 18.4.3 papunkčiais, skaičiuojant infrastruktūros veiklos
finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę, nėra vertinami finansiniai rodikliai tų
ūkio subjektų, kurių nuosavas kapitalas netenkino Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnyje
nustatytų reikalavimų, tai yra buvo mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo, taip pat pusę metų ar trumpiau
veiklą vykdžiusių ūkio subjektų finansiniai rodikliai.
Skyrius, vadovaudamasis Aprašo 17 punktu, 18.4 papunkčiu, 20 punktu, skaičiuojant 2018 m.
Vandens sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę neįtraukė ir
finansinio pajėgumo nevertino šiems ūkio subjektams:
1. VĮ „Visagino energija“, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, UAB „Nemėžio
komunalininkas“, UAB „Nemenčinės komunalininkas“, VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“, t. y. ūkio
subjektai, vykdę kelias reguliuojamas veiklas, kurių pajamos, gautos už geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo paslaugas, 2018 metais buvo mažesnės už šilumos tiekimo veiklos gautas
pajamas (vadovaujantis Aprašo 17 punktu, šių ūkio subjektų finansinis pajėgumas vertinamas kaip
šilumos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų);
2.
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, nes 2018-02-02 panaikintas šio ūkio
subjekto geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos galiojimas (vadovaujantis Aprašo
18.4.4 papunkčiu);
3. Individuali Emilijos Kaminskienės įmonė, individuali Juozo Oleko įmonė „Liepsnelė“ ir
VšĮ „Antazavės vanduo“, nes šiems ūkio subjektams nėra taikomas Akcinių bendrovių įstatymas;
4. Jotainių socialinės globos namai, Skemų socialinės globos namai, Prūdiškių socialinės
globos namai, nes ūkio subjektai yra biudžetinės įstaigos, finansuojamos iš valstybės biudžeto
(vadovaujantis Aprašo 20 punktu).
Pažymėtina, kad UAB ,,Baisogalos bioenergija“, UAB ,,Pabradės komunalinis ūkis“,
UAB ,,Eišiškių komunalinis ūkis“, UAB ,,Didžiasalio komunalinės paslaugos“ ir UAB ,,Didma“
pagal Aprašo 18.4.1 papunktį finansiniai rodikliai nebuvo įtraukti į Vandens sektoriaus
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infrastruktūros segmento normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės skaičiavimus, nes šių ūkio
subjektų 2018 metais gautos pardavimo pajamos iš reguliuojamos veiklos sudarė 20 proc. ar mažiau
kaip 20 proc. visų ūkio subjekto metinių pardavimo pajamų. Tačiau šių ūkio subjektų finansiniai
rodikliai ir bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai yra vertinami.
Vadovaujantis Aprašo 18.5 papunkčiu, infrastruktūros veiklos finansinio pajėgumo
normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė skaičiuojama konvertavus santykinių finansinių rodiklių
reikšmes į balus. Atitinkamai, naudojant gautus balus, suskaičiuojama kiekvieno rodiklio vidutinė
svertinė reikšmė, kuri koreguojama leistino nuokrypio koeficientu (dauginama iš 0,6). Žemutinė riba
suskaičiuojama išvedus visų rodiklių svertinių reikšmių aritmetinį vidurkį.
Skyriaus skaičiavimais, 2018 metų Vandens sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio
rodiklio žemutinė reikšmė – 1,58 balo. Vandens sektoriaus įmonių apskaičiuotų santykinių rodiklių
reikšmės pateiktos pirmame pažymos priede.
III.

Vandens sektoriaus ūkio subjektų 2018 metų finansinio pajėgumo įvertinimas

Skyrius, vadovaudamasis Aprašo 15.2.1 ir 15.2.2 papunkčiais, atliko Vandens sektoriaus ūkio
subjektų finansinio pajėgumo vertinimą pagal Komisijai pateiktus 2018 metų finansinių ataskaitų
rinkinius:
1) ūkio subjekto bendrojo finansinio pajėgumo palyginimas su vandens sektoriaus finansinio
pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutine reikšme.
Pagal Aprašo 20 punktą suskaičiuoti Vandens sektoriaus ūkio subjektų bendrieji finansinio
pajėgumo rodikliai lyginami su nustatyta Vandens sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio
rodiklio žemutine reikšme – 1,58 balo (žr. 1 ir 2 lenteles). Ūkio subjektų bendrieji finansiniai
pajėgumo rodikliai balais ir finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė
pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Vandens sektoriaus ūkio subjektų 2018 metų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai ir
finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė.
Eil.
Nr.
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ūkio subjektas
2

UAB „Vilniaus vandenys“
UAB „Kauno vandenys“
UAB „Aukštaitijos vandenys“
UAB „Prienų vandenys“
UAB „Birštono vandentiekis“
UAB „Utenos vandenys“
UAB „Anykščių vandenys“
UAB „Biržų vandenys“
UAB „Kuršėnų vandenys“
UAB „Dzūkijos vandenys“
UAB „Druskininkų vandenys“
UAB „Palangos vandenys“
UAB „Pasvalio vandenys“
UAB „Rokiškio vandenys“
UAB „Kretingos vandenys“
UAB „Pakruojo vandentiekis“
UAB „Kėdainių vandenys“
UAB „Jonavos vandenys“
UAB „Jurbarko vandenys“
UAB „Neringos vanduo“
UAB „Zarasų vandenys“
UAB „Tvarkyba“
AB „Klaipėdos vanduo“

Įmonės bendrasis
finansinio pajėgumo
rodiklis (BR) balais

Finansinio pajėgumo
normatyvinio rodiklio
žemutinė reikšmė
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4

4,75
4,00
3,75
3,75
3,75
3,50
3,50
3,50
3,50
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,75

1,58
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UAB „Plungės vandenys“
UAB „Raseinių vandenys“
UAB „Molėtų vanduo“
UAB „Širvintų vandenys“
UAB „Sūduvos vandenys“
UAB „Šiaulių vandenys“
UAB „Telšių vandenys“
UAB „Šakių vandenys“
SĮ „Simno komunalininkas“
UAB „Mažeikių vandenys“
UAB „Ukmergės vandenys“
UAB „Tauragės vandenys“
UAB „Kaišiadorių vandenys“
UAB „Šilalės vandenys“
UAB „Joniškio vandenys“
UAB „Kupiškio vandenys“
UAB „Skuodo vandenys“
UAB „Akmenės vandenys“
UAB „Kalvarijos komunalininkas“
UAB „Šilutės vandenys“
UAB „Kelmės vanduo“
UAB „Radviliškio vanduo“
UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“
UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“
UAB „Giraitės vandenys“
UAB „Varėnos vandenys“
UAB „Vilkaviškio vandenys“
UAB „Trakų vandenys“
UAB „Lazdijų vanduo“
UAB „Ignalinos vanduo“
UAB „Rietavo komunalinis ūkis“
Pastaba: ūkio subjektų finansiniai rodikliai pateikti pažymos 1 priede.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

2,75
2,75
2,75
2,75
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,00
2,00
1,75
1,75
1,75
1,50
1,50
1,50
1,25
1,25
1,25
1,25

1,58

Infrastruktūros veiklai priskirtos, bet pagal pajamų struktūros kriterijų į normatyvinio rodiklio
žemutinės reikšmės skaičiavimus buvo neįtrauktos UAB ,,Baisogalos bioenergija“, UAB ,,Pabradės
komunalinis ūkis“, UAB ,,Eišiškių komunalinis ūkis“, UAB ,,Didžiasalio komunalinės paslaugos“ ir
UAB „Didma“. Minėtų ūkio subjektų finansiniai rodikliai ir bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai
pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą 2018 m. vykdžiusių ūkio subjektų,
kurių pardavimo pajamos iš reguliuojamų veiklų sudarė 20 proc. ar mažiau kaip 20 proc. visų ūkio
subjekto metinių pardavimų pajamų, bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai.
Rodiklis

UAB
„Eišiškių
komunalinis
ūkis“

UAB
„Didžiasalio
komunalinės
paslaugos“

UAB
„Pabradės
komunalinis
ūkis“

UAB
„Baisogalos
bioenergija“

UAB
„Didma“

1

2

3

4

5

6

1. Grynasis pelningumas (R1)

0,13

-10,69

1,46

-0,60

0,15

2. Įsiskolinimo koeficientas (R2)
3. Einamojo likvidumo
koeficientas (R3)
4. Pirkėjų įsiskolinimo
koeficientas (365 d.) (R4)

24,65

35,22

51,32

49,28

28,56

5,71

11,08

1,42

1,72

1,04

39,60

887,02

54,28

92,39

53,12

4,00

3,00

3,00

2,75

3,00

5. Įmonės bendrasis finansinio
pajėgumo rodiklis (BR) balais

5
6. Nuosavo ir įstatinio kapitalo
santykis
7. Vandens sektoriaus pardavimų
dalis

1,07

0,67

1,35

8,11

7,75

16%

10%

20%

15%

3%

Kaip matyti iš 1 ir 2 lentelėse pateiktų duomenų, Vandens sektoriaus įmonių 2018 metų
bendrųjų finansinio pajėgumo rodiklių (balų) pasiskirstymo intervalas apima 1,25 – 4,75 balų.
Vertinant 2018 m. Vandens sektoriaus įmonių finansinį pajėgumą pagal Aprašo 15.2.1 papunktį
nustatyta, kad visų, išskyrus UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Trakų vandenys“, UAB „Varėnos
vandenys“, UAB „Vilkaviškio vandenys“, UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Ignalinos vanduo“ ir
UAB „Rietavo komunalinis ūkis“, Vandens sektoriaus ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo
rodikliai yra didesni nei Skyriaus suskaičiuota ir Komisijai siūloma nustatyti Vandens sektoriaus
normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, todėl visų vertinamų įmonių, išskyrus
UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Trakų vandenys“, UAB „Varėnos vandenys“, UAB „Vilkaviškio
vandenys“, UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Ignalinos vanduo“ ir UAB „Rietavo komunalinis ūkis“,
finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas.
UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Trakų vandenys“, UAB „Varėnos vandenys“,
UAB „Vilkaviškio vandenys“, UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Ignalinos vanduo“ ir UAB „Rietavo
komunalinis ūkis“ finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, nes finansinio pajėgumo
rodiklio reikšmė yra mažesnė nei Skyriaus suskaičiuoto ir Komisijai siūlomo nustatyti Vandens
sektoriaus
normatyvinio
finansinio
pajėgumo
rodiklio
žemutinė
reikšmė
(1,58 balo). Šių įmonių apskaičiuoti 2018 m. finansiniai rodikliai ir bendrieji finansinio pajėgumo
rodikliai bei jiems priskirtos balų reikšmės pateikiami 3 lentelėje.
3 lentelė. Ūkio subjektų, kurių 2018 m. bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis yra žemesnis nei
2018 m. Vandens sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, finansiniai
rodikliai ir bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai bei priskirtos balų reikšmės
Rodikliai,
balų reikšmė
Ūkio
subjektai

UAB „Giraitės
vandenys“
UAB „Trakų
vandenys“
UAB „Varėnos
vandenys“
UAB
„Vilkaviškio
vandenys“
UAB „Lazdijų
vanduo“
UAB „Ignalinos
vanduo“
UAB „Rietavo
komunalinis
ūkis“

Grynasis pelningumas
(R1)

Įsiskolinimo
koeficientas
(R2)

Einamojo likvidumo
koeficientas (R3)

Pirkėjų įsiskolinimo
koeficientas (R4)

Įmonės bendrasis
finansinio pajėgumo
rodiklis (BR) balais

Rodiklio
reikšmė

Balų
reikšmės
(1-5)

Rodiklio
reikšmė

Balų
reikšmės
(1-5)

Rodiklio
reikšmė

Balų
reikšmės
(1-5)

Rodiklio
reikšmė

Balų
reikšmės
(1-5)

Rodiklio
reikšmė

Balų
reikšmės
(1-5)

-4,40

1

79,00

1

0,42

1

48,76

3

30,95

1,50

-6,00

1

84,78

1

0,35

1

61,53

2

35,17

1,25

-0,43

1

64,30

2

0,48

1

64,89

2

32,31

1,50

-0,10

1

90,26

1

0,55

1

48,50

3

34,80

1,50

-1,52

1

84,97

1

0,63

1

74,67

2

39,69

1,25

-2,23

1

88,65

1

0,65

1

86,89

2

43,49

1,25

-5,61

1

85,98

1

0,92

1

73,11

2

38,60

1,25

Pažymėtina, kad UAB „Trakų vandenys“ ir UAB „Ignalinos vanduo“ 2018 m. finansinių
ataskaitų auditoriaus išvados buvo modifikuotos, pateikiant besąlyginę nuomonę su dalyko
pabrėžimu, nurodant, kad paminėtos aplinkybės, kurios rodo, jog esama reikšmingų neapibrėžtumų,
galinčių kelti abejonių dėl įmonių galimybių toliau tęsti veiklą. UAB „Trakų vandenys“
nepriklausomo auditoriaus išvadoje atkreipiamas dėmesys į šias aplinkybes: 1) UAB „Trakų
vandenys“ finansinės veiklos rezultatą, kuris yra 115 026 Eur nuostolis, o sukauptas nuostolis sudaro
141 565 Eur – 3,5 proc. įstatinio kapitalo (4 001 693 Eur); 2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
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įsakymais nustatytą grąžintiną pripažintą netinkamą Europos Sąjungos (toliau – ES) projektų
vykdymui išmokėtą 1 376 685 Eur sumą, dėl kurios vykdomas teisminis ginčas; 3) UAB „Trakų
vandenys“ 111 133 Eur abejotinas gautinas sumas, kurias atgauti tikimybė yra labai maža.
UAB „Ignalinos vanduo“ nepriklausomo auditoriaus išvadoje atkreipiamas dėmesys į finansinių
ataskaitų aiškinamojo rašto pastabą, kurioje nurodoma, kad 2018 m. gruodžio 31 d. trumpalaikiai
įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą 101 984 Eur suma, įmonė patyrė 13 826 Eur nuostolį.
UAB „Rietavo komunalinis ūkis“, UAB „Vilkaviškio vandenys“ ir UAB „Giraitės vandenys“
auditoriaus išvadoje pateikiamos besąlyginės nuomonės su dalyko pabrėžimu, atkreipiant dėmesį į
šias aplinkybes: 1) UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2018 m. gruodžio 31 d. per vienerius mokėtinos
sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 32 477 Eur viršijo trumpalaikį turtą; 2) Vilniaus
administraciniame teisme nagrinėjamos administracinės bylos dėl UAB „Vilkaviškio vandenys“
projektų vystymui finansuoti išmokėtos 1 181 336,93 Eur ES fondų lėšų sumos, kuri pripažinta
netinkamomis finansuoti išlaidomis, todėl šiuo metu auditorius negali numatyti, kokia bus ieškinių
baigtis, o atidėjiniai, galintiems atsirasti įsipareigojimams, finansinėse ataskaitose nesudaryti; 3)
UAB „Giraitės vandenys“ finansinės veiklos rezultatą, kuris yra 84 088 Eur nuostolis, o sukauptas
nuostolis sudaro 569 765 Eur – 9,7 proc. įstatinio kapitalo (5 897 370 Eur), taip pat atkreiptinas
dėmesys į ginčą su BUAB „Kauno dujotiekio statyba“, kurio baigtis ir poveikis finansinėms
ataskaitoms nėra aiškus. UAB „Varėnos vandenys“ ir UAB „Lazdijų vanduo“ 2018 m. finansinių
ataskaitų auditoriaus išvados yra pateiktos su besąlyginėmis nuomonėmis.
2) ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykio atitikimas Akcinių bendrovių įstatymo
reikalavimams.
Vertinant Vandens sektoriaus ūkio subjektų 2018 m. finansinį pajėgumą pagal Aprašo 15.2.2
papunktį nustatyta, kad visi 1 ir 2 lentelėse nurodyti ūkio subjektai atitinka Akcinių bendrovių
įstatymo 38 straipsnyje nustatytą reikalavimą, kuris numato, kad ūkio subjekto nuosavas kapitalas
negali būti mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo. Vandens sektoriaus įmonių apskaičiuotos minėto
rodiklio reikšmės pateiktos pirmame pažymos priede.
Minėto įstatymo reikalavimai netaikomi Jotainių socialinės globos namams, Skemų socialinės
globos namams, Prūdiškių socialinės globos namams, individualiai Emilijos Kaminskienės įmonei,
individualiai Juozo Oleko įmonei ,,Liepsnelė“ ir VšĮ ,,Antazavės vanduo“.
IV. Išvados ir pasiūlymai
Vadovaudamasis Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 29 straipsnio 1 ir 2 dalimis,
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 4.3 papunkčiu, Aprašo 4.6 ir 15.2
papunkčiais, 17, 18 ir 19 punktais bei atsižvelgdamas į Vandens sektoriuje veikiančių ūkio subjektų
2018 metų finansinių ataskaitų rinkinius, Skyrius siūlo Komisijai:
1. Nustatyti 2018 metų Vandens sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio
žemutinę reikšmę – 1,58 balo.
2. Konstatuoti, kad:
2.1. UAB ,,Akmenės vandenys“, UAB ,,Anykščių vandenys“, UAB ,,Aukštaitijos vandenys“,
UAB ,,Birštono vandentiekis“, UAB ,,Biržų
vandenys“,
UAB ,,Druskininkų vandenys“,
UAB ,,Dzūkijos vandenys“, UAB ,,Jonavos vandenys“, UAB ,,Joniškio vandenys“, UAB ,,Jurbarko
vandenys“, UAB ,,Kaišiadorių vandenys“, UAB ,,Kauno vandenys“, UAB ,,Kėdainių vandenys“,
UAB ,,Kelmės vanduo“, AB ,,Klaipėdos vanduo“, UAB ,,Kretingos vandenys“, UAB ,,Kupiškio
vandenys“, UAB ,,Mažeikių vandenys“, UAB ,,Molėtų vanduo“, UAB ,,Neringos vanduo“,
UAB ,,Pakruojo vandentiekis“, UAB ,,Palangos vandenys“, UAB ,,Pasvalio vandenys“,
UAB ,,Plungės vandenys“, UAB ,,Prienų vandenys“, UAB ,,Radviliškio vanduo“, UAB ,,Raseinių
vandenys“, UAB ,,Rokiškio vandenys“, UAB ,,Skuodo vandenys“, UAB ,,Sūduvos vandenys“,
UAB ,,Šakių vandenys“, UAB ,,Šiaulių vandenys“, UAB ,,Šilalės vandenys“, UAB ,,Šilutės

7
vandenys“, UAB ,,Širvintų vandenys“, UAB ,,Tauragės vandenys“, UAB ,,Telšių vandenys“,
UAB ,,Ukmergės vandenys“, UAB ,,Utenos vandenys“, UAB ,,Vilniaus vandenys“, UAB ,,Zarasų
vandenys“, UAB ,,Kuršėnų vandenys“, UAB ,,Kalvarijos komunalininkas“, SĮ ,,Simno komunalinis
ūkis“, UAB ,,Kazlų Rūdos komunalininkas“, UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis“, UAB „Tvarkyba“,
UAB ,,Baisogalos bioenergija“, UAB ,,Pabradės komunalinis ūkis“, UAB ,,Didžiasalio komunalinės
paslaugos“, UAB ,,Eišiškių komunalinis ūkis“ ir UAB „Didma“ 2018 metų finansinis pajėgumas
vertinamas kaip pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti;
2.2. UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Trakų vandenys“, UAB „Varėnos vandenys“,
UAB „Vilkaviškio vandenys“, UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Ignalinos vanduo“ ir UAB „Rietavo
komunalinis ūkis“ 2018 m. finansinis pajėgumas vertinamas kaip nepakankamas, nes bendrasis
finansinio pajėgumo rodiklis 2018 m. neatitinka Aprašo 15.2.1 papunkčio, nustatančio, jog ūkio
subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais turi būti didesnis nei Komisijos
nustatyta normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, nuostatų.
3. Įpareigoti UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Trakų vandenys“, UAB „Varėnos vandenys“,
UAB „Vilkaviškio vandenys“, UAB „Lazdijų vanduo“, UAB „Ignalinos vanduo“ ir UAB „Rietavo
komunalinis ūkis“ per 40 kalendorinių dienų nuo Komisijos nutarimo įsigaliojimo dienos pateikti
Komisijai savo paaiškinimus dėl esamos finansinės situacijos, juos pagrindžiančius dokumentus bei
finansines ataskaitas, sudarytas 2019 m. liepos 1 d. pakartotiniam vertinimui atlikti.
PRIDEDAMA:
1. Vandens sektoriaus ūkio subjektų, įtrauktų į 2018 metų finansinio pajėgumo normatyvinio
rodiklio žemutinės reikšmės skaičiavimus, finansinio pajėgumo rodikliai, 3 lapai.
2. Komisijos nutarimo „Dėl 2018 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės
reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nustatymo“ projektas, 1 lapas.
3. Komisijos nutarimo „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio
subjektų 2018 metų finansinio pajėgumo įvertinimo“ projektas, 2 lapai.
Ekonominės analizės skyriaus
Vyriausioji specialistė

Į posėdį kviečiami:
1. UAB ,,Giraitės vandenys“, el. p. giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt;
2. Kauno rajono savivaldybė, el. p. info@krs.lt;
3. UAB ,,Trakų vandenys“, el. p. kanceliarija@trakuvandenys.lt;
4. Trakų rajono savivaldybė, el. p. info@trakai.lt;
5. UAB ,,Varėnos vandenys“, el. p. info@varenosvandenys.lt;
6. Varėnos rajono savivaldybė, el. p. info@varena.lt;
7. UAB ,,Vilkaviškio vandenys“, el. p. info@vilkvand.lt;
8. Vilkaviškio rajono savivaldybė, el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt;
9. UAB ,,Lazdijų vanduo“, el. p. lazdijai@lazdijuvanduo.lt;
10. Lazdijų rajono savivaldybė, el. p. info@lazdijai.lt;
11. UAB ,,Ignalinos vanduo“, el. p. ign.vanduo@erdves.lt;
12. Ignalinos rajono savivaldybė, el. p. info@ignalina.lt;
13. UAB ,,Rietavo komunalinis ūkis“, el. p. komunalinis@rietkom.lt;
14. Rietavo savivaldybė, el. p. savivaldybe@rietavas.lt;
15. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, el. p. vanduo@lvta.lt.

Lina Jagminaitė

