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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos vandenys“ veiklos strateginio plano tikslas -  

atsižvelgiant į esamą vandentvarkos būklę Jonavos mieste bei rajone, nustatyti vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo paslaugų kryptis, strateginius tikslus, uždavinius 2021-2024 m., pagal 

kuriuos bus atnaujinami veiklos planai, siekiant užtikrinti ir sudaryti sąlygas fiziniams ir 

juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir 

nuotekų tvarkymo paslaugas. 

Strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis rengiamo Jonavos rajono vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendiniais, Lietuvos 

Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Geriamojo vandens 

tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, Uždarosios akcinė bendrovės 

„Jonavos vandenys“ 2021-2023 veiklos planu, patvirtintu Jonavos rajono savivaldybės tarybos 

2020 metų spalio 22 d. sprendimu Nr.1TS-168 ir kitais vandentvarkos sektorių 

reglamentuojančiais teisės aktais.  

Strateginiame veiklos plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žemės 

gelmių įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos 

įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 

patvirtintame „Nuotekų tvarkymo reglamente“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 

balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtintame „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente“ ir 

kituose, bendrovės veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

2. VEIKLOS APRAŠYMAS 

2.1. Esminiai faktai ir valdymas 
Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos vandenys“ (toliau – Bendrovė) yra juridinis asmuo 

įregistruotas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 2020 m. gruodžio 31 d. įstatinis 

kapitalas yra 10 448 999,68 Eur. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 360 808 vienetus 

paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 28,96 Eur. Bendrovės akcijos yra 

nematerialios ir visos nuosavybės teise priklauso Jonavos rajono savivaldybei. Akcijų 

suteikiamas turtines ir neturtines teises bendrovėje įgyvendina savivaldybės vykdomoji 

institucija – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Akcinių 

bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nustatytomis Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo 

savivaldybių valdomose įmonėse taisyklėmis, kitais teisės aktais ir Bendrovės įstatais.  

Bendrovės organai:  visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas (Bendrovės direktorius). 

Kolegialūs valdymo ir priežiūros organai bei komitetai Bendrovėje nesudaromi. 

UAB „Jonavos vandenys” direktoriaus pareigas nuo 2020 m. kovo 16 d. eina Romas 

Keliauskas. Viso bendrovėje dirba 88 darbuotojai (3 vadovai, 31 specialistai ir 54 darbininkai). 

Bendrovės valdymo struktūra patvirtinta 2020 m. kovo 20 d. UAB „Jonavos vandenys“ 

direktoriaus įsakymu Nr. V-14 (1 pav.). 
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1 pav. Bendrovės valdymo struktūra ir etatų skaičius 

2.2. Vykdoma veikla 
Pagrindinė UAB „Jonavos vandenys” veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų 

tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas. Bendrovė – viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir 

nuotekų tvarkytojas, paskirtas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka, o taip pat Jonavos rajono paviršinių nuotekų tvarkytojas. 

Bendrovės veiklą teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 

(toliau – VERT), o Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų 

apsaugos įstatymas bendrovę, kaip viešąjį vandens ir nuotekų tvarkytoją priskiria prie pirmos 

kategorijos nacionaliniam saugumui svarbių įmonių. Bendrovė taip pat valdo nacionaliniam 

saugumui užtikrinti svarbią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei 

teikia vandens ir nuotekų laboratorinių tyrimų, vandens priežiūros ir kitas su pagrindinėmis 

veiklomis susijusias paslaugas. 

Bendrovė yra įdiegusi integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas pagal 

ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015. 

 



 5 

0

500

1000

1500

2000

2018 m. 2019 m. 2020 m.

1451 1455 1477

339 335 332

Vandens išgavimas,  realizacija, netektys 
tūkst.m3

Netektys

Parduota

2.2.1 Geriamojo vandens tiekimas 
Geriamojo vandens gavyba 

UAB „Jonavos vandenys“ geriamuoju vandeniu aprūpina Jonavos miesto bei Jonavos 

rajono gyvenviečių, kuriose eksploatuoja vandenvietes, gyventojus. Šiuo metu bendrovė 

eksploatuoja 31 vandenvietę. Didžiausia vandenvietė Pabartonių kaime, kuri aprūpina visus 

Jonavos miesto ir Ragožių kaimo gyventojus. Kitos vandenvietės yra Jonavos rajono ribose: 

Ruklos, Šveicarijos, Žeimių, Kuigalių, Martyniškių, Mimalių, Mitėniškių, Juškonių, 

Naujasodžio, Aklojo ežero, Milagainių, Šilų, Praulių, Panoterių, Upninkų, Kunigiškių, Kulvos, 

Čičinų, Batėgalos, Ručiūnų, Preišiogalėlės, Užusalių, Kalnėnų, Išorų, Bukonių, Liepių, 

Vaivadiškių, Mimainių, Biržulių, Gaižiūnų gyvenvietėse.  Šiose vandenvietėse yra 88 gręžiniai, 

iš kurių buvo eksploatuojami (veikiantys) 50 gręžinių. 2020 metais buvo užtamponuoti 

nebetinkami naudoti du arteziniai gręžiniai Išorų ir Martyniškių kaimuose. Bendrovės išgaunamo 

vandens kiekiai lyginant paskutinius trejus metus padidėjo beveik 1,06 proc., t.y. nuo 1720 tūkst. 

m3 2018 m. iki 1809 tūkst. m3 2020 m.    

Geriamojo vandens ruošimas 

2020 metais išgautas požeminis vanduo buvo valomas 28 vandens gerinimo įrenginiuose, 

kuriuose įdiegtos geležies šalinimo technologijos: Jonavos mieste, Ruklos, Šveicarijos, Žeimių, 

Kuigalių, Mimalių, Juškonių, Naujasodžio, Šilų, Praulių, Panoterių, Milagainių, Upninkų, 

Kulvos, Čičinų, Batėgalos, Ručiūnų, Preišiogalėlės, Užusalių, Kalnėnų, Išorų, Bukonių, Liepių, 

Vaivaidškių, Mimainių, Aklojo ežero, Kunigiškių, Martyniškių gyvenvietėse. Dar dveji vandens 

gerinimo įrenginiai (Biržulių ir Mitėniškių k.) buvo pastatyti 2020 metų gruodžio pabaigoje, 

tačiau pradėti eksploatuoti 2021 metų sausio pradžioje.  

Geriamojo vandens pristatymas 

Išgautas ir išvalytas geriamasis vanduo tiekiamas vandentiekio tinklais. Įmonė 2020 metais 

eksploatavo  228,28 km geriamojo vandens tinklų. Vandentiekio tinklų būklė Jonavos mieste ir 

rajone patenkinama, didžioji dalis vandentiekio tinklų seni, susidėvėję, tai sąlygoja didelį avarijų 

skaičių. Avarijų skaičius, susidėvėję vamzdynai turi įtakos ir vandens netektims tinkluose. 

Nepaisant bendrovės pastangų nuolat atnaujinti senus, susidėvėjusius, nesandarius ir 

nekokybiškus vamzdynus, vandens netektys sudaro apie 18,4 procentų išgaunamo vandens. 

Vandens netektys sumažėjo apie 2 proc. ( nuo 339 tūkst.m3. 2018 metais iki 332 tūkst.m3 2020 

metais). 

Grafike (2 pav.) parodoma kokią dalį bendrovės išgaunamo vandens kiekyje sudaro 

netekimai, tūkst. m3: 

2 pav. Vandens išgavimas, realizacija, netektys, tūkst. m3. 
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Bendrovės išgaunamo vandens kiekiai lyginant paskutinius trejus metus padidėjo apie 1,06 

proc., t.y. nuo 1790 tūkst. m3 2018 m. iki 1809 tūkst. m3 2020 m. Parduoto vandens kiekiai 

pastaruosius trejus metus didėjo neženkliai – apie 1,79 proc., t.y. nuo 1451 tūkst. m3 2018 m. iki 

1477 tūkst. m3 2020 m. Dalis išgauto vandens kiekio naudojama vandens gerinimo įrenginių 

technologiniame procese – filtrų praplovimui. 

Vandens tiekėjų asociacijos duomenimis 2018 ir 2019 metais, išgaunamo vandens 

netekimų bendra situacija Lietuvoje yra blogesnė nei Jonavos rajone – netekimai vidutiniškai 

šalyje sudaro 25-22 procentus išgaunamo vandens, žiūrėti 3 paveikslėlį.  

 
3 pav. Vandens netektys šalyje ir Jonavos rajone. 

 

Grafike parodoma kokią procentinę dalį nuo išgaunamo vandens šalyje ir Jonavos rajone 

sudaro vandens netekimai. 

Mažesnį nei vidutiniškai šalyje esančiu nutekėjimų kiekiu galima paaiškinti operatyviu 

bendrovės avarinės tarnybos ir tinklų priežiūros specialistų darbu. Bendrovės darbuotojai nuolat 

atlieka tinklų priežiūrą bei operatyviai reaguoja į avarines situacijas. Per 2020 metus UAB 

„Jonavos vandenys” avarinė tarnyba likvidavo 220 avarijų vandentiekio tinkle. Pagrindinės 

nutekėjimų priežastys – susidėvėję tinklai, slėgių svyravimai, grunto judėjimas.  

Pagrindiniai prioritetai pasinaudoti Europos Sąjungos fondų paramos lėšomis iki šiol buvo 

tik naujų tinklų plėtra, todėl renovuojamos buvo tik atskiros avaringiausios ir keliančios grėsmes 

vandentiekio vamzdyno atkarpos. Pasinaudojus ES Sanglaudos fondo lėšomis 2019 - 2020 m. 

buvo rekonstruota 0,97 km vandentiekio tinklo Žeimių k. ir 1,02 km  Ruklos mst. Bendrovės 

lėšomis buvo rekonstruota apie 1,7 km vandentiekio tinklų Jonavos mieste. 

Geriamojo vandens kokybė 

Jonavos rajone, kaip ir visoje Lietuvoje geriamasis vanduo yra išgaunamas iš požeminių 

vandens šaltinių, todėl vandens kokybė yra gera, tik dominuoja padidintas geležies kiekis, kurį 

būtina pašalinti prieš tiekiant vandenį vartotojams. 2020 metais 84,17 proc. rajono gyventojų 

besinaudojančių centralizuotu vandens tiekimu, buvo tiekiamas kokybiškas išvalytas geriamasis 

vanduo. Vandens gerinimo įrenginiuose paruoštas geriamasis vanduo prieš patekdamas į 

centralizuotus vandentiekio tinklus atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus 

pagal visus indikatorinius, toksinius ir mikrobiologinius rodiklius, išskyrus nenumatytą situaciją 

Jonavos miesto vandens gerinimo įrenginiuose. Praėjusių metų pabaigoje Bendrovė susidūrė su 

geriamojo vandens kokybės pablogėjimu Jonavos miesto ir Ragožių kaimo gyventojams. 

Tiekiamame geriamajame vandenyje atsirado padidinta  tarša pagal indikatorinį rodiklį - 

kolonijas sudarantys vienetai (KSV) 220C temperatūroje, todėl buvo pradėti dezinfekavimo 

darbai Jonavos miesto vandens gerinimo įrenginiuose. Dezinfekavimo darbai buvo vykdomi 

reguliariai mažomis dozėmis įterpiant natrio hipochlorito tirpalą į technologinį procesą. Be šių 

darbų  intensyviai ieškomos indikatorinio rodiklio (KSV) padidėjimo priežastys, kad būtų kaip 

įmanoma greičiau pašalinti atsiradusią indikatorinę taršą ir gyventojams tiekti visus HN 24:2017 

reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį. Bendrovės nuomone indikatorinio rodiklio (KSV) 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

2017 m.
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2019 m.

Vandens netektys
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220C temperatūroje padidėjimo pirminis šaltinis yra arteziniai gręžiniai. Šią nuomonę turės patvirtinti 

arba paneigti hidrogeologai, atlikę vandenvietės hidrogeologinį vertinimą. 
Trijose vandenvietėse (Mitėniškių, Gaižiūnų ir Biržulių), kuriose nebuvo vandens gerinimo 

įrenginių, amonis ir bendroji geležis viršijo leistiną ribą, o drumstumas, kvapo ir skonio 

slenksčiai neatitiko higienos normos HN 24:2017 reikalavimų.  

Išorų vandenvietėje leistiną ribą 2020 metų pradžioje viršijo sulfatai bei buvo nustatyti 

padidinti boro, fluoridų ir natrio kiekiai, kurie neatitiko HN normų reikalavimus. Hidrogeologų 

patarimu Bendrovė išgręžė naują artezinį gręžinį aukštesniame hidrogeologiniame sluoksnyje, 

užtamponavo senąjį artezinį gręžinį, atliko vandens tyrimus ir nuo vasario vidurio gyventojams 

tiekiamas geriamasis vanduo  atitiko visus HN 24:2017 reikalavimus. 

Bendrovės geriamojo vandens laboratorija vykdo nuolatinę geriamojo vandens kokybės 

priežiūrą pagal su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderintą geriamojo vandens 

programinės priežiūros planą. Atliekant nuolatinės ir periodinės priežiūros tyrimus, vandens 

mėginiai imami vandenvietėse, po vandens gerinimo įrenginių, vandentiekio skirstomajame 

tinkle, įvaduose į vartotojų pastatus ir patalpų viduje. 2020 m. buvo paimti 1730 vandens 

mėginiai ir atlikti 8334 įvairių analičių tyrimai (6257 cheminės bei 2077 mikrobiologinės 

analitės). 

Bendrovė didelį dėmesį skiria esamų magistralinių vandentiekio tinklų ir įvadų renovacijai, 

tinklų plėtrai, vandens gerinimo įrenginių priežiūrai bei naujų vandens gerinimo įrenginių 

statybai. 

 

2.2.2. Buitinių nuotekų tvarkymas 
Buitinių nuotekų surinkimas 

Buitinės nuotekos iš vartotojų ir abonentų surenkamos buitinių nuotekų tinklais. UAB 

„Jonavos vandenys“ 2020 metais eksploatavo 215,47 km savitakinių bei slėginių nuotekų tinklų, 

36 buitinių nuotekų siurblines. Dalis rajono gyventojų nėra prisijungę prie centralizuotų nuotekų 

tvarkymo tinklų, todėl naudojasi Bendrovės teikiamomis nuotekų  išsiurbimo ir išvežimo 

paslaugomis iš turimų vietinių nuotekų surinkimo šulinių. 

Grafike (4 pav.) parodoma kokią dalį bendrovės surinktų ir išvalytų nuotekų kiekyje sudaro 

neapskaitytos nuotekos (netektys), tūkst. m3. 

4 pav. Nuotekų surinkimas, realizacija, netektys tūkst.m3 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2018 m. 2019 m. 2020m.

1892 2047 1997

1187 885 855

Nuotekų, surinkimas, realizacija, netektys tūkst.m3

realizuotas (parduotas) kiekis netektys



 8 

Bendrovės surinktų ir išvalytų buitinių nuotekų kiekiai lyginant paskutinius trejus metus 

sumažėjo beveik 7,37 proc., t.y. nuo 3079 tūkst. m3 2018 m. iki 2852 tūkst. m3 2020 m. Parduotų 

(realizuotų) nuotekų kiekiai pastaruosius trejus metus padidėjo neženkliai – apie 5,5 proc., t.y. 

nuo 1892 tūkst. m3 2018 m. iki 1997 tūkst. m3 2020 m. 

Pagrindiniai nuotekų vamzdynai yra pastatyti sovietmečiu, tad yra iki 50 metų senumo. 

Didelė dalis vamzdynų yra įlūžusių, įtrūkusių, nesandariomis sandūromis, todėl vyksta didelė 

gruntinio vandens infiltracija. Pagrindinės priemonės, siekiant išvengti avarijų, yra nuolatinis 

nuotakyno valymas, plovimas, renovacijos (remonto) planavimas ir jos vykdymas. 
Tinklai nuolat prižiūrimi, šalinami gedimai ir likviduojamos avarijos. Per 2020 metus UAB 

„Jonavos vandenys” avarinė tarnyba likvidavo 394 gedimą buitinių nuotekų tinkluose. Dažniausi 

gedimai – tinklų užsikimšimai, kuriuos lemia tinklų susidėvėjimas, netinkamas gyventojų 

naudojimasis nuotekų tinklais, nesandarios vamzdžių sandūros ir panašios problemos. Tos pačios 

problemos, tvarkant nuotekas, lemia ir situaciją, kad 70 proc. visų surenkamų nuotekų yra 

nuotekos už kurių sutvarkymą yra sumokėta (2020 m. duomenys), likusius 30 proc. surenkamų 

nuotekų sudaro infiltracija ir neapskaitytos nuotekos. Vandens tiekėjų asociacijos duomenimis 

Jonavos rajone surenkant nuotekas situacija yra keliais procentais geresnė nei vidutiniškai šalyje, 

žiūrėti 5 paveikslėlį. 

 
5 pav. Neapskaitytos nuotekos šalyje ir Jonavos rajone 

 

Grafike parodoma kokią procentinę dalį nuo surenkamų nuotekų šalyje ir Jonavos rajone 

sudaro neapskaitytos nuotekos. 

Buitinių nuotekų valymas 

Surinktos buitinės nuotekos valomos 16 nuotekų valymo įrenginių: Jonavos m., Ruklos, 

Šveicarijos, Žeimių, Kuigalių, Juškonių, Šilų, Panoterių, Upninkų, Kulvos, Čičinų, Batėgalos, 

Užusalių, Išorų-Kalnėnų, Bukonių ir Liepių gyvenvietėse. 2020 metais buvo surinkta ir išvalyta 

2852 tūkst. m3 nuotekų. Bendrovė didelį dėmesį teikia buitinių nuotekų valymo įrenginių 

tinkamai eksploatacijai, technologinių procesų priežiūrai bei remontui. 

Buitinių nuotekų valymo įrenginiuose išvalytos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos nuotekos 

neviršija nustatytų vidutinių metinių normatyvų ištekančiam vandeniui. Jonavos miesto nuotekų 

išvalymo efektyvumas pagal BDS7  sudarė 98 procentus, pagal bendrą fosforą 87 procentus ir 

pagal bendrą azotą 93 procentus. 

Buitinių nuotekų dumblo tvarkymas 

Buitinių nuotekų valymo proceso metu Jonavos miesto bei Ruklos miestelio buitinių 

nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs nuotekų dumblas yra išvežamas į bendrovės 

eksploatuojamus dumblo apdorojimo įrenginius – dumblo kompostavimo aikštelę Gineikių k, 

Kulvos sen. Jonavos raj. Dumblo apdorojimo įrenginiuose pritaikyta paprasčiausia dumblo 

tvarkymo schema – nuotekų dumblo kompostavimas naudojant medžių šakas, lapus, žolę, 

šiaudus. 2020 metais į kompostavimo aikštelę išvežta 8265t dumblo, kuris perdirbamas į 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Neapskaitytos nuotekos

Neapskaitytos nuotekos Jonavos r. Neapskaitytos nuotekos šalyje
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kompostą. Kompostą bendrovė naudoja gerbūvio atstatymui, t.y. vandentiekio, buitinių ir 

paviršinių nuotekų tinklų avarijų vietų žaliose vejose atstatymui.  

 

2.2.3. Paviršinių nuotekų tvarkymas 
Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimas  

Jonavos mieste paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai yra plačiai išvystyti. Specialiojo plano 

duomenimis Jonavos mieste yra apie 119 km paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų. Tik nedidelė 

tinklų dalis (apie 20 proc.) yra inventorizuota ir įregistruota. Šiuo metu Jonavos rajono 

savivaldybė vykdo paviršinių (lietaus) nuotekų inventorizavimą ir įregistravimą. Įregistruotas 

turtas bus perduotas į bendrovės balansą. Paviršinių nuotekų sistemos ekploatavimui bei 

paviršinių nuotekų išleidimui į gamtinę aplinką Bendrovė turi Aplinkos apsaugos agentūros 

išduotą taršos leidimą. Per 2020 metus UAB „Jonavos vandenys” avarinė tarnyba likvidavo 35 

gedimus paviršinių nuotekų tinkle. 

 Paviršinių (lietaus) nuotekų valymas 

2020 m. sausio 1 dieną bendrovė pradėjo eksploatuoti paviršinių (lietaus) nuotekų valymo 

įrenginius Taurostos g. ir Panerių g. Jonavos mieste. Šiuos nuotekų valymo įrenginius bendrovė 

pastatė gavus ES Sanglaudos fondo finansavimą. Paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių 

dėka surinktos lietaus nuotekos išvalomos iki paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų 

reikalavimų. 

Bendrovė 2020 m. pasirašė šalių susitarimą su Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl 

finansavimo sutarties pakeitimo, t.y. į projekto „Paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūros 

plėtra, rekonstrukcija ir inventorizacija Jonavos mieste” veiklą įtraukiant naujų paviršinių 

(lietaus) nuotekų valymo įrenginių statybą (prie Sodų g. 93, Jonavoje) bei paviršinių (lietaus) 

baseinų Nr. 3 ir Nr. 4 sujungimą į vieną baseiną. Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba 

pradėta ir bus baigta 2021 metų pavasarį. Baseinų Nr. 3 ir Nr. 4 projekto parengimo bei statybos 

darbų atlikimo sutartis pasirašyta 2020 metų gruodžio mėnesį, sutarties terminas 18 mėnesių.  

Bendrovė apskaito paviršinių nuotekų kiekį tik tiems išleistuvams, kuriems reikalingas 

Taršos leidimas. Paviršinių nuotekų kiekis išleistas į gamtinę apskaičiuojamas pagal Paviršinių 

nuotekų tvarkymo reglamente pateiktą formulę.  

Grafike (6 pav.) parodoma Bendrovės surinktų, išvalytų ir abonentų apmokėtų paviršinių 

nuotekų kiekis, tūkst. m3: 

6 pav. Surinktų, išvalytų ir realizuotų paviršinių nuotekų kiekis, tūkst.m3. 

 

Bendrovės surinktų paviršinių nuotekų kiekiai lyginant paskutinius trejus metus padidėjo 

beveik 56 proc., t.y. nuo 442 tūkst. m3 2018 m. iki 689 tūkst. m3 2020 m. Šiuos kiekius įtakoja 

442 424
689

0 0 364

180 200
213

2018 m. 2019 m. 2020 m.

Paviršinių nuotekų surinkimas, išvalymas, 

realizavimas, tūkst.m3

išeistų nuotekų kiekis išvalytų nuotekų kiekis realizuotų nuotekų kiekis
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tik iškritusių kritulių kiekiai. Parduotų (realizuotų) paviršinių nuotekų kiekiai pastaruosius trejus 

metus padidėjo apie 18,3 proc., t.y. nuo 180 tūkst. m3 2018 m. iki 213 tūkst. m3 2020 m. 

Bendrovės nuotekų laboratorija vykdo išleidžiamų buitinių ir paviršinių nuotekų kontrolę 

pagal Taršos integruotos prevencijos kontrolės leidime (TIPK) bei Taršos leidimuose patvirtintas 

monitoringo programas. Atliekant buitinių nuotekų tyrimus, buitinių nuotekų mėginiai imami 

prieš buitinių nuotekų valymo įrenginius atitekančiose nuotekose, po nuotekų valymo įrenginių 

išleidžiamose išvalytose nuotekose, vandens telkiniuose bei abonentų išleidžiamose buitinėse ir 

gamybinėse nuotekose. Atliekant paviršinių nuotekų tyrimus mėginiai imami iš išleistuvų į 

gamtinę aplinką išleidžiamose paviršinėse nuotekose. 2020 m. buvo paimti 709 mėginiai ir 

išanalizuotos 5674 analitės. Papildomai buvo atlikti iš Jonavos miesto buitinių nuotekų valymo 

įrenginių išleidžiamų nuotekų tyrimai pagal šiuos rodiklius: riebalai (22 mėginiai), naftos 

produktai (22 mėginiai), sunkieji metalai ir kitos prioritetinės medžiagos (25 analitės). Iš 

skirtingų Jonavos miesto mikrorajonų bei miesto nuotekų valyklos dėl di(2-etikheksil)ftalatų 

(DEHP) nustatymo buvo paimti 9 mėginiai, o tyrimai atlikti UAB „Eurofins Labtarna Lietuva“ 

laboratorijoje.  

Remiantis LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui 

reikalavimais“ Bendrovė taip pat atlieka Jonavos miesto bei Ruklos miestelio nuotekų valymo 

įrenginiuose susidariusio nuotekų dumblo bei pagaminto komposto  tyrimus. Ataskaitiniai metais 

buvo paimti 9 mėginiai mikrobiologiniams, parazitologiniams ir cheminiams tyrimams atlikti. 

Viso buvo atliktos 144 įvairios analitės. 

 

2.2.4 Veiklos rodikliai 
Pagrindines veiklos (geriamojo vandens tiekimo, buitinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo) 

paslaugas Bendrovė teikia Jonavos rajono savivaldybės gyventojams (vartotojams) ir įmonėms, 

įstaigoms (abonentams). Be pagrindinės veiklos, įmonė atlieka su pagrindine veikla susijusias 

papildomas paslaugas, tokias kaip specializuotų įrenginių ir transporto nuoma, laboratorinių 

tyrimų paslaugos, nuotekų vamzdynų praplovimo ir valymo hidrodinamine technika paslaugos, 

laikino vandens tiekimo pajungimo ar atjungimo paslaugas.  

Lyginant 2020 metus su 2019 metais matyti, kad geriamojo vandens pardavimai 22 

tūkst.m3 (1,5 proc) didesni, buitinių nuotekų sutvarkyta (parduota) 50 tūkst. m3 ( 2,5 proc.) 

mažiau, paviršinių nuotekų parduota 14 tūkst.m3 (6,6 proc.) daugiau. Vandens išgavimo, 

pardavimo, nuotekų surinkimo bei išvalymo (pardavimo) kiekiai, paviršinių nuotekų surinkimo 

kiekių pokyčiai pateikti 1 lentelėje.  

 

1 lentelė. Vandens išgavimo, pardavimo, nuotekų surinkimo bei išvalymo (pardavimo) kiekiai 

2018-20120 metais, tūkst. m3:  

Rodiklis 2018m. 2019m. 2020m. 2020-2019 m. pokytis 

tūkst.m3 proc 

Išgauta vandens 1790 1807 1809 +2 +0,11 

Parduota geriamojo vandens 1451 1455 1477 +22 +1,5 

Surinkta buitinių nuotekų 3079 2932 2852 -80 -2,7 

Sutvarkyta (parduota) buitinių nuotekų 1892 2047 1997 -50 -2,5 

Surinkta paviršinių nuotekų 442 424 689 265 +62,5 

Parduota paviršinių nuotekų tvarkymo 

paslaugų 

180 199 213 +14 +7,0 
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2 lentelė. Parduoto vandens, buitinių ir paviršinių nuotekų kiekiai pagal paslaugas  2018-2020 

m., tūks.m3 

Rodiklis 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2020-2019 m. pokytis 

tūkst.m3 proc 

Parduota geriamojo vandens, 

tūkst.m3 

1451 1455 1477 +22 +1,5 

Vartotojams 770 774 790 +16 +2,1 

Abonentams 681 681 687 +6 +0,9 

Parduota nuotekų tvarkymo 

paslaugų, tūkst.m3 

1892 2042 1992 -50 -2,5 

Vartotojams  701 704 722 +18 +2,6 

Abonentams 1191 1338 1270 -68 -5,1 

Parduota surinkimo 

(asenizacijos)paslaugų, tūkst.m3 

4,4 5 5,5 +0,5 +10 

Parduota paviršinių nuotekų 

tvarkymo paslaugų, tūkst.m3 

180 199 213 +14 +7,0 

 

Bendrovės paslaugomis aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius kasmet nežymiai 

didėja, pokytis pateiktas 3 lentelėje.  

  

3 lentelė Bendrovės vartotojų ir abonentų pokytis 

Vartotojai ir abonentai 2018 m. 2019 m. 2020 

m. 

2020-2019 m. pokytis  

vnt proc 

Vandens tiekimo paslaugų vartotojai 

ir abonentai 

18401 18495 18563 +68  +0,4 

Buitinių nuotekų tvarkymo paslaugų 

vartotojai ir abonentai 

17246 17318 17552 +204  +1,2 

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 

abonentai 

82 82 87 

 

+5  +6,1 

 

Per 2020 metus UAB “Jonavos vandenys” visų veiklų pajamos sudarė 2945,7 tūkst. Eur. 

Pagrindinės veiklos pajamos sudarė 2871,8 tūkst. Eur ir palyginus su 2019 m, jos padidėjo 38,8 

tūkst. Eur ( 1,4 proc). Bendrovės sąnaudos 2020 m. siekė 2937,3 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos 

sąnaudos lyginant su 2019 m. sumažėjo 119,8 tūkst.Eur (5,5 proc) ir sudarė 2058,8 tūkst.Eur. 

Pagrindiniai bendrovės finansiniai rodikliai pateikti 4 lentelėje.  

4 lentelė Bendrovės finansiniai rodikliai 2018 -2020 metais, tūkst.Eur: 

Rodiklis 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2020-2019 m. pokytis  

tūkst. Eur proc. 

Pardavimo pajamos 2 717,3 2 833,0 2871,8 +38,8  +1,4 

Pardavimo savikaina 2 112,3 2 178,6 2058,8 -119,8  -5,5 

Bendrasis pelnas 605,0 654,3 813,0 +158,7 +24,3 

Pardavimo sąnaudos 127,7 128,6 131,9 +3  +2,6 

Bendrosios ir administr. sąnaudos 592,9 561,3 681,1 +119,8  +21,3 

Kitos veiklos rezultatai 137,9 43,9 30,7 -13,2  -30 

Grynasis pelnas 63,5 2,0 8,3 +6,3  + 

 

Per ataskaitinius metus  16,2 tūkst. Eur (0,62 proc) gautos didesnės pajamos už geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, 5,0 tūkst. Eur daugiau pajamų už paviršinių 

nuotekų tvarkymą, 10,6 tūkst. Eur daugiau pajamų iš pardavimo veiklos (geriamojo vandens 

apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio veiklos) bei 6,9 tūkst. Eur 
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už nuotekų transportavimą asenizacijos transporto priemonėmis. Pagrindines 2020 m. didesnes 

pagrindinės veiklos pajamas lėmė išaugusios teikiamų paslaugų apimtys prie vandentiekio ir 

nuotekų tinklų prisijus naujiems individualių namų vartotojams. Pardavimų pajamos pagal 

pagrindines veiklas pateiktos 5 lentelėje. 

 

5 lentelė. Pardavimo pajamos 2018-2020 metaispagal pagrindines veiklas 
Pardavimai, tūkst. Eur 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2020-2019m. 

pokytis 

tūkst. Eur Proc. 

Pardavimo pajamos  2717,3 2833,0 2871,8 38,8 1,4 

Pardavimo veiklos pajamos 184,3 189,2 199,8 10,6 5,6 

Pajamos už geriamojo vandens tiekimą, iš jų: 1351,2 1386,1 1469,2 83,1 6,0 

   pajamos iš vartotojų 731,7 750,6 777,7 27,1 3,6 

   pajamos iš abonentų 619,5 635,5 691,5 56,0 8,8 

Pajamos už nuotekų tvarkymą, iš jų: 1131,5 1197,7 1130,8 -66,9 -5,6 

   pajamos iš vartotojų 434,9 410,3 417,1 6,8 1,6 

   pajamos iš abonentų 696,6 787,4 713,7 -73,7 -9,4 

Pajamos už nuotekų transportavimą 

asenizacijos transporto priemonėmis 

18,0 22,4 29,3 6,9 30,8 

Pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą 32,39 37,6 42,6 5,0 13,3 

 

Taip pat bendrovė gavo 73,90 tūkst. Eur pajamų iš kitos veiklos, kurias sudarė iš tinklų 

tiesimo paslauga (31,84 tūkst. Eur), avarinių remonto darbų pajamos (15,99 tūkst.Eur), 

laboratoriniai tyrimai (8,03 tūkst.Eur), pajamos už biologiškai suyrančias medžiagas (3,70 tūkst. 

Eur), už bokštų nuomą (8,31 tūkst.Eur), skaitiklių eksploatavimo paslaugos (1,39 tūkst. Eur), iš 

pirkėjų gauti delspinigiai (4,54 tūkst.Eur). Pirkėjų skolos per 2020 m. sumažėjo apie 7 proc., jos 

siekė 476 tūkst. Eur.  

Didžiąją dalį Bendrovės visų pagrindinės veiklos sąnaudų (apie 75 proc.) sudaro 

pastoviosios sąnaudos, kurios būtinos turimo ilgalaikio turto eksploatacijai bei klientų 

aptarnavimui, siekiant užtikrinti kokybišką ir reikalavimus atitinkantį paslaugų teikimą. Ir tik 

maža dalis – apie 25 proc. sąnaudų yra kintamos (mokesčiai už valstybinis gamtos išteklius, 

taršą, bendrosios administracinės išlaidos ir kitos išlaidos). Pagrindinės veiklos sąnaudų 

detalizacija pateikti 7pav.  

7pav. Pagrindinės veiklos sąnaudų detalizacija 2018-2020 m. 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

medžiagos

kuras

elektros energija

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija

darbo užmokestis su įmokomis soc. draudimui

kitos sąnaudos

mokesčiai

Pagrindinės veiklos sąnaudų detalizacija, tūkst.Eur

2020 m. 2019 m. 2018 m.
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Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos 2020 m. 

siekė 1177,4 tūkst. Eur, lyginant su 2019 m. jos sumažėjo 35,26 tūkst. Eur, kadangi rekonstravus 

– automatizavus Pabartonių vandenvietę buvo panaikinti 4 operatorių-dispečerių etatai, klientų 

aptarnavimo tarnybą paliko apskaitininkė-kontrolierė. Medžiagos ir kuras 2020 metais lyginant 

su 2019 metais sumoje sumažėjo 72 proc. arba 45,23 tūkst. Eur, kadangi įmonė savo jėgomis 

finansiniais metais atliko naujų tinklų statybos darbus, vykdė daug vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo tinklų rekonstrukcijų, kur panaudotos turimos medžiagos ir dirbusios nuosavos 

technikos kuras.  

 Per ataskaitinius metus vidutinis darbuotojų skaičius – 88 darbuotojai, iš jų 31 darbuotojas 

bendrovėje darbuojasi 15 ir daugiau metų. Darbuotojų pokytis pavaizduotas  8 pav.  

 
8 pav. Darbuotojų skaičius įmonėje 2018-2020 metais 

 

Apibendrinant UAB „Jonavos vandenys” veiklos rezultatus ir finansinių ataskaitų 

duomenis, bendrovė vertintina: 

Likvidumo ir mokumo aspektu, kaip labai stabili ir finansine prasme saugi įmonė bei 

puikus verslo partneris, pajėgus laiku padengti turimus įsipareigojimus ir nesusiduriantis su 

apyvartinių lėšų trūkumu. Jau keletą metų bendrovės sąskaitose sukauptos lėšos viršija 

bendrovės trumpalaikius įsipareigojimus, atitinkamai net pats konservatyviausias likvidumo 

rodiklis – absoliutaus likvidumo pinigais koeficientas 2020 m. yra 3,12 ir rodo, kad visus savo 

trumpalaikius įsipareigojimus, esant reikalui, bendrovė pajėgi padengti nedelsiant ir 

neparduodant jokio turto bei nelaukiant gautinų atsiskaitymų.  

Pelningumo aspektu, kaip riboto pelningumo bendrovė, kuriai nors ir keliamas 

uždavinys dirbti pelningai, tačiau pagrindiniai bendrovės tikslai yra susiję su visuomenės 

interesais gauti pigų ir kokybišką vandenį bei gyventi saugioje ir švarioje aplinkoje, kurią 

bendrovė privalo užtikrinti saugiai ir efektyviai tvarkydama nuotekas. Bendrovės pelningumo 

galimybes riboja ir tai, kad jos pagrindinių veiklų kainas reguliuoja VERT. Bendrovės vandens 

tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nesikeitė nuo 2013 m. iki 2019 m. rugsėjo 

mėnesio. Kainos yra žemos, lyginant jas su kituose rajonuose vartotojams teikiamų analogiškų 

paslaugų kainomis. Bendrovė dirba pelningai, bet jos turto, nuosavo kapitalo ir grynojo 

pelningumo rodikliai nesiekia vieneto, t. y. pelnas sudaro mažiau nei vieną centą, atitinkamai 

nuo vieno euro vertės turto, nuosavo kapitalo ar pajamų. Bendrovė būtų labai nepatraukli 

galimiems investuotojams, tačiau, žinant, kad Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir 

nuotekų tvarkymo įstatymas draudžia Lietuvoje privatizuoti viešuosius vandens tiekėjus ir 

nuotekų tvarkytojus, ši problema bendrovei nėra aktuali. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 

bendrovės akcininkui – Jonavos rajono savivaldybei atstovaujančios rajono institucijos iš 

bendrovės nereikalauja dividendų ir atitinkamai į pelno siekimą orientuotos veiklos. Tai rodo, 

kad akcininkui taip pat svarbūs visuomenės interesai bei efektyvi bendrovės veikla ir leidžia 

87

88

89

90

91

92

2018 m. 2019 m. 2020 m.

Darbuotojų skaičius
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bendrovei didesnėmis apimtimis dalyvauti investiciniuose projektuose bei daugiau lėšų skirti 

valdomos infrastruktūros atnaujinimui.  

 Įsipareigojimų aspektu, kaip visiškai nuo kreditorių nepriklausoma įmonė, turinti labai 

dideles galimybes skolintis geriausiomis sąlygomis. Bendrovės įsiskolinimo koeficientas yra 

0,06 ir rodo, kad bendrovės veikla iš esmės yra finansuojama ne skolintomis lėšomis, o 

akcininko investicijomis ir pačios bendrovės uždirbtomis lėšomis. Bendrovės įsipareigojimai 

kredito įstaigoms 2020 m. pabaigoje buvo 1184 tūkst. Eur ir tai sudarė 40 proc. metinės 

bendrovės apyvartos. Per paskutinių 3 metų laikotarpį bendrovės ilgalaikiai įsipareigojimai 

padidėjo 6 kartus dėl gautos paskolos vykdomiems ES projektams prisidėti, o įsipareigojimai 

kredito įstaigoms – 2 kartus padidėjo dėl vykdomų tinklų statybos darbų. 

 Turto panaudojimo efektyvumo aspektu, bendrovė vertintina nevienareikšmiai. Viena 

vertus, atsargų bei gautinų ir mokėtinų sumų apyvartumo rodikliai rodo efektyvią bendrovės 

veiklą: atsargos bendrovėje neužsiguli, su tiekėjais bendrovė atsiskaito vidutiniškai per 50 dienų, 

o bendrovės klientai su ja atsiskaito vidutiniškai per 72 dienas. Žinant, kad darbas su skolininkais 

komunalinių paslaugų sektoriuje yra nuolatinė ir reikšminga veikla, šis rodiklis nėra labai blogas. 

Kita vertus, nuosavo kapitalo ir turto apyvartumo rodikliai rodo neefektyvų tiek turto, tiek 

akcininkų kapitalo naudojimą, bet šiam vertinimui reikia daryti pataisas, atsižvelgiant į 

bendrovės veiklos sąlygotą būtinybę valdyti didelės vertės ir nacionaliniam saugumui svarbią 

infrastruktūrą ir į jau minėtą tiek akcininko, tiek bendrovės orientaciją veikloje į aplinkosaugą 

bei į visuomenei kuriamą naudą. 

3.APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

3.1 Vidinių veiksnių analizė 
Pagrindinė UAB „Jonavos vandenys” veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų 

tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas. Bendrovės kuriamų paslaugų vertė sukuria išskirtinę 

bendrovės reikšmę ir užtikrina bendrovės ilgalaikės veiklos aktualumą, o ilgametė bendrovės 

darbuotojų veiklos patirtis leidžia optimaliai organizuoti veiklos procesus, greitai pasirinkti 

teisingus sprendimus ir efektyviai planuoti ateities perspektyvas. Bendrovės nuosavos ir aukštos 

kokybės tyrimus atliekančios geriamojo vandens bei nuotekų tyrimo laboratorijos leidžia 

operatyviai ir patikimai nustatyti geriamojo vandens bei nuotekų kokybę bei savo teikiamų 

paslaugų kokybe kuria pridėtinę vertę.  

UAB „Jonavos vandenys” taip pat yra Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narys. 

Dalyvavimas asociacijos veikloje suteikia didesnes galimybes bendrauti su tą pačią veiklą 

vykdančiomis šalies įmonėmis, kitais asociacijos nariais bei partneriais, dalintis mokslo ir darbo 

patirtimi, efektyviau spręsti įvairius techninius, ekonominius, finansinius bei organizacinius 

klausimus.  

2018 m. pradžioje įsigaliojus Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui svarbių 

objektų apsaugos įstatymui bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei tų pačių metų vasarą 

patvirtinus nacionaliniam saugumui svarbioms įmonėms privalomų rengti saugumo planų 

reikalavimus, bendrovė parengė minėtą saugumo planą bei išsiuntė derinimui. Su LR Vidaus 

Reikalų ministerija, LR Krašto apsaugos ministerija ir LR Valstybės Saugumo departamentu 

saugumo planas suderintas, tačiau šiuo metu dar vyksta derinimas su LR Aplinkos ministerija. 
Saugumo planas sustiprins bendrovės atsparumą ir pasirengimą ekstremalioms situacijoms bei 

užtikrins bendrovės pajėgumus ir pasirengimą teikti paslaugas ekstremalių situacijų metu. 

Bendrovė stengiasi palaikyti glaudžius santykius su rajono bendruomene, prisidėti prie 

savivaldos organizuojamų visuomenei naudingų projektų bei renginių. UAB „Jonavos vandenys” 

veda ekskursijas vaikams supažindindama juos su geriamojo vandens bei nuotekų valymo 
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technologijomis, 2020 metais suorganizavo vaikų piešinių konkursą „Vandens ženklai“, o 

mažiesiems Bendrovės lankytojams dovanojo specialiai vandens tematika išleistas spalvojimo 

knygeles. Nepamirštami ir suaugusieji – prie miesto dviračių takų bendrovė savo lėšomis įrengė 

ir prižiūri keletą nemokamų viešų vandens atsigėrimo kolonėlių.  Bendradarbiaudama su 

savivaldybės administracija ir seniūnijomis, Bendrovė organizuoja gyventojams nemokamus 

šachtinių šulinių vandens tyrimus.  

Bendrovė – žinomas ir patikimas darbdavys, atsakingai organizuojantis darbuotojų darbų 

saugos ir sveikatos priežiūrą, dalyvaujantis UAB „Jonavos vandenys“ 2019 – 2020 m. korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinime, skaidriai organizuojantis veiklą bei savo interneto 

svetainėje www.jonavosvandenys.lt viešinantis visą privalomą bei visuomenei aktualią 

Bendrovės informaciją. 

Pastaraisiais metais Europos Sąjungos paramos lėšos daugiausia buvo orientuotos į 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtrą, neskiriant pakankamai dėmesio esamų tinklų 

atnaujinimui. Susidėvėję ir nesandarūs vamzdžiai, pratakos, neatsakingas vartotojų elgesys 

sąlygoja avarijas bei gedimus tinkluose bei technologinius nuostolius. Taip pat dėvisi ir kita 

infrastruktūra (pvz., nuotekų valymo įrenginiai, vandens gerinimo įrenginiai, siurblinės...), kuriai 

būtina rekonstrukcija. Bendrovė seka informaciją apie galimybe pasinaudoti ES paramą ir esant 

galimybei visada teikia paraiškas finansavimui gauti.  

Bendrovės veiklos finansinis stabilumas leidžia bendrovės vadovams susitelkti ties 

svarbiausių veiklos tikslų įgyvendinimu, išsaugant aukštą patikimo bei laiku atsiskaitančio 

partnerio reputaciją ir sudaro galimybę, esant poreikiui, skolintis itin palankiomis sąlygomis bei 

taip prisidėti prie svarbių projektų įgyvendinimo.  

 

3.2 Išorinės aplinkos veiksnių analizė 

3.2.1. Konkurencinės aplinkos analizė (Porterio penkių konkurencinių įtakų 

modelis) 
Naujų konkurentų ir pakaitalų grėsmė. Konkurencinė aplinka bendrovei nekelia jokių 

problemų, nes jos pagrindinėms veikloms tiesiog nėra. UAB „Jonavos vandenys” – vienintelis 

geriamojo vandens, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkytojas Jonavos rajone ir teisinė aplinka 

nesudaro galimybių nei kitiems panašių paslaugų teikėjams vykdyti veiklą rajono teritorijoje, nei 

bendrovei plėsti veiklos į kitus rajonus. Ir nors pakaitalų bendrovės produktams yra – galima 

pirkti pilstomą geriamąjį vandenį, nuosavose teritorijose rengtis geriamojo vandens ir nuotekų 

šulinius, realiai taip galėtų nutikti tik tuomet, jei UAB „Jonavos vandenys” paslaugų kokybė 

labai ženkliai pablogėtų ir stipriai pabrangtų. Atsižvelgiant į tai, kad ne tik pati bendrovė vykdo 

atsakingą veiklos politiką, bet ir jos veiklą nuolat kontroliuoja Jonavos rajono savivaldybė, 

VERT, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, aplinkos apsaugos ir kitos institucijos, tokios 

grėsmės yra artimos nuliui.  

Esami konkurentai. Šiek tiek didesnėje konkurencinėje aplinkoje bendrovė veikia 

teikdama kitas paslaugas – laboratorinių tyrimų, įrengimų ir technikos nuomos, remonto 

paslaugų, tačiau pajamos iš šių veiklų siekia tik 2,35 procento visos bendrovės apyvartos, todėl 

atskirai jas aptarti nėra tikslinga. Svarbiausias principas, kurio laikosi bendrovė veikdama 

konkurencinėje aplinkoje – nedaryti rinkai neigiamo poveikio, išvengti nesąžiningo 

konkuravimo smulkių verslų atžvilgiu, taikyti teisingą kainodarą, pagrįstą visų sąnaudų 

įvertinimu ir vengiant kryžminio subsidijavimo bendrovės veikloje. Galimybes pradėti naujas 

veiklas bendrovei riboja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatos ir griežta 

http://www.jonavosvandenys.lt/


 16 

Konkurencijos tarybos priežiūra, todėl bendrovė konkurencingų veiklų nelaiko savo prioritetais, 

o koncentruojasi plėtodama pagrindines savivaldybės deleguotas veiklas. 

Tiekėjų galia. Vienintelė iš konkurencinių įtakų ženkliai veikianti bendrovės veiklą yra 

tiekėjų galia. Bendrovės sąnaudos tiesiogiai priklauso nuo perkamos įrangos, medžiagų, įrankių, 

elektros energijos, kuro ir kitų kainų. Elektros kainos taip pat yra reguliuojamos, o visas kitas 

prekių, medžiagų bei paslaugų kainas ženkliai veikia rinka. Bendrovė visada turi galimybę 

pakeisti esamus tiekėjus ir ieškoti geriausių paslaugų kainų rinkoje. 

Pirkėjų galia. UAB „Jonavos vandenys” – vienintelis geriamojo vandens, nuotekų ir 

paviršinių nuotekų tvarkytojas Jonavos rajone.  Bendrovė veiklą kontroliuoja Jonavos rajono 

savivaldybė, VERT, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, aplinkos apsaugos ir kitos 

institucijos. Teikiamų paslaugų kainas nustato VERT, kurias vėliau tvirtina Jonavos rajono 

savivaldybės taryba, todėl pirkėjų galia yra artima nuliui. 

 

3.2.2 PESTAT išorinių veiksnių analizė 
Politiniai veiksniai bendrovės veiklai turi įtakos, nes visą bendrovės veiklą lemia 

valstybės ir savivaldybės sprendimai geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei 

savivaldybės valdomų įmonių politikos reguliavimo srityje. Bendrovės paslaugų kainos yra 

reguliuojamos ir prižiūrimos, atitinkamai kontroliuojami su kainodara susiję bendrovės rodikliai. 

Teisės aktų keitimas dažnai generuoja naujų bendrovės dokumentų rengimo poreikį. Vyriausybės 

ir savivaldybės institucijų sprendimai turi įtakos bendrovės vadovų darbo užmokesčio 

skaičiavimo tvarkai, reglamentuoja skelbtiną informaciją, rengtinas ataskaitas ir kitus teiktinus 

dokumentus.  

Ekonominiai veiksniai ganėtinai svarbūs bendrovės veikloje. Ekonominės situacijos 

šalyje pokyčiai lemia tiek bendrovės pajamas, tiek sąnaudas ir atitinkamai veikia bendrovės 

vystymosi procesus bei jų greitį. Stiprėjanti ekonomika lemia naujų nekilnojamojo turto objektų 

atsiradimą ir atitinkamai, naujų klientų skaičiaus bei paslaugų apimčių augimą. Smunkant 

ekonominiams šalies rodikliams didėja laiku neatsiskaitančių klientų skaičius ir paslaugų 

apimčių mažėjimas. Rinkoje augant darbo užmokesčiui, bendrovė taip pat turi užtikrinti savo 

darbuotojams pajamų augimą. Per pastaruosius trejus metus (2018-2020 metais) minimalus 

darbo užmokestis šalyje padidėjo 52 procentais, o vidutinis darbo užmokestis – 50 procentais. 

Bendrovėje vidutinis darbininkų darbo užmokestis per tą patį laikotarpį išaugo 41 procentais ir 

yra dvigubai didesnis už minimalų darbo užmokestį šalyje, o vidutinis bendrovės darbo 

užmokestis per trejus pastaruosius metus didėjo 41 procentu, tačiau nesiekia vidutinio darbo 

užmokesčio šalyje dydį (9 pav.): 

 
 9 pav. Šalies ir Bendrovės vidutinių darbo užmokesčių rodikliai. Pastaba: 2020 m. VDU 

šalyje pateiktas už 3 ketvirtį. 

2018 m. 2019 m. 2020 m.

400
555 607

970

1358,6
1454,8

887

1184
1254

978

1306
1381

Darbo užmokestis šalyje ir bendrovėje

MMA šalyje VDU šalyje bendrovės darbininkų DU vidutinis bendrovės DU



 17 

Bendrovės vadovybei kasmet tenka vis didesnis iššūkis, nedidinant paslaugų kainų, 

motyvuoti darbuotojus patraukliu darbo užmokesčiu.  

2020 metais vidutinis darbo užmokestis didėjo tiek šalyje tiek ir Jonavos r., tačiau dėl 

COVID-19 pandemijos šalyje padidėjo nedarbo lygis (Lietuvos statistikos departamento 

duomenimis 2020 m. nedarbo lygis sudarė 8,5 proc. ir buvo 2,2 procentinio punkto didesnis nei 

2019 m).  

Ekonominių tendencijų prognozuojami pokyčiai dėl COVID-19 įtakos 

LR finansų ministerijos parengtame Lietuvos ekonominės raidos scenarijuje 2020-2023 m. buvo 

prognozuota, kad 2020 metų Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) trauksis 1,3 procento, 

tačiau 2021 ir 2022 metais BVP augtų vidutiniškai 2,2 proc. per metus. Vertinimas pateiktas, 

įvertinus Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. patvirtiną ekonomikos skatinimo planą, kuris turėtų 

amortizuoti COVID-19 krizės sukeltas neigiamas pasekmes šalies ekonomikai. Jau pastebima, 

kad COVID-19 pandemija paveikė visas demografines šalies charakteristikas (pvz. gimstamumo 

bei mirtingumo rodikliai). 2020 m. III ketv. BVP sudarė 48,7 mlrd. EUR to meto kainomis. 

Palyginti su 2019 m., realusis BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo 

neigiamas ir siekė 1,3 proc. (nepašalinus sudarė – 0,9 proc.). Ekonominių vertinimų rodiklis, 

palyginti su 2020 m. sausiu, sumažėjo 11 procentinių punktų. 

Dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos (COVID-19) Lietuvoje bei įvesto karantino ne 

visi norintys išsitirti geriamąjį vandenį Jonavos rajono gyventojai galėjo pasinaudoti UAB 

„Jonavos vandenys” geriamojo vandens laboratorijos teikiamomis paslaugomis, t.y.  išsitirti 

turimų šachtinių šulinių bei gręžinių vandens kokybę.  

 Socialiniai veiksniai yra tas faktorius, į kurį būtina koncentruoti daugiau dėmesio. 

Socialinių tinklų plėtra ir virtualus bendravimas daro įtaką visuomenės pokyčiams bei 

santykiams, todėl reikia nuolat peržiūrėti ir tobulinti bendrovės komunikacijos priemones. 

Socialinių tinklų pagalba galima ne tik lengviau pasiekti vartotojus, bet ir trumpomis 

efektyviomis žinutėmis pateikti aktualiausią informaciją, formuoti problemų supratimą, elgesio 

kultūrą, vystyti lojalumą bendrovės veiklai, pranešti apie svarbius įvykius. 

 Demografinių rodiklių pokyčiai – taip pat bendrovei aktualus socialinis veiksnys. Ilgus 

metus besitęsianti aktyvi emigracija ir gyventojų skaičiaus mažėjimas kelia iššūkius bendrovei 

išlaikyti turimų klientų apimtis ir užtikrinti bendrovės efektyviam darbui būtinus pajamų srautus. 

6 lentelėje pateikiamas 2018 – 2020 m. gyventojų ir bendrovės vartotojų ir abonentų skaičiaus 

kitimo tendencijos, rodančios, kad su gyventojų skaičiaus mažėjimo iššūkiais bendrovė šiuo 

metu sėkmingai susitvarko: 

6 lentelė. Vandens ir nuotekų vartotojų ir abonentų skaičius 2018-2020 metais. 

Rodiklis 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Gyventojų skaičius liepos 1 d. 41796 41331 40936 

Vandens paslaugų vartotojų ir abonentų skaičius 18401 18495 18563 

Nuotekų paslaugų vartotojų ir abonentų skaičius 17246 17318 17552 

 

 Technologiniai veiksniai ir jų svarba yra nenuginčijami nuotekų tvarkymo srityje. 

Būtent naujos technologijos gali užtikrinti efektyvesnį nuotekų išvalymą bei naujas dumblo 

panaudojimo galimybes. Akivaizdu, kad naujos technologijos gali prisidėti ir prie geriamojo 

vandens gerinimo procesų, todėl būtina nuolat stebėti naujoves ir vertinti jų panaudojimo 

galimybes bendrovės veikloje. Technologiniai veiksniai įtakoja ne tik gamybines technologijas, 

bet pastaruoju metu turi itin didelę įtaką elektroninių paslaugų dinamikai. Šioje srityje bendrovei 

būtina neatsilikti ir diegti pasaulines tendencijas atitinkančias technologines galimybes 

bendrovės paslaugų gavėjams gauti aktualią bendrovės informaciją, patogiai atsiskaityti už 
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paslaugas, dalyvauti bendrovės socialiniuose projektuose. Plečiant elektronines technologijas 

daugiau dėmesio būtina skirti ir kibernetiniam bendrovės saugumui.  

Aplinkosauginiai veiksniai turi tiesioginę reikšmę nuotekų tvarkymo veiklai. Čia 

bendrovei tenka reikšminga atsakomybė už gamtai draugišką nuotekų išvalymą, užtikrinant upių 

ir požeminių vandens išteklių švarą bei saugumą, o taip pat, pašaliniais junginiais neužterštą ir 

gyventojų uoslės receptorių neerzinantį orą. Bendrovė turi nuolat stebėti ekologinius vandens, 

nuotekų ir valymo įrengimų rodiklius bei vykdyti bendrovei keliamus reikalavimus, susijusius su 

klimato kaitos bei kitų ekologinių programų įgyvendinimu. 

 Teisiniai veiksniai yra ta sritis, kurios poveikis dažniausiai atsiranda ne taip jau dažnai, 

bet būna ganėtinai reikšmingas. Nauji asmens duomenų apsaugos reikalavimai, elektroninių 

sąskaitų atsiradimas, minimalaus darbo užmokesčio didinimas ir kiti panašūs įvykiai, nepaisant 

jų kuriamo gėrio, bendrovei gali sukelti papildomo dėmesio ir išteklių poreikį prisitaikymui bei 

įgyvendinimui. Bendrovės santykiuose su skolininkais aktualus skolų pripažinimo bei 

išieškojimo teisinis reguliavimas, šių paslaugų sudėtingumas bei apmokestinimas. Besikeičianti 

valstybės mokesčių politika ir su ja susijusių teisės aktų pasikeitimai bendrovės administracijai 

tampa nuolatiniu poreikiu stebėti pokyčius ir atnaujinti žinias. 

 

3.3. SSGG analizė 
 Siekiant išgryninti bendrovės strateginio vystymo kryptis ir atsižvelgus į bendrovės 

potencialą bei turimus išteklius, toliau apibendrinami aplinkos analizės rezultatai ir SSGG 

matricos forma išskiriami bendrovės veiklai įtaką turintys faktoriai, kurie taps pagrindu UAB 

„Jonavos vandenys” strategijai 2021 – 2024 metų laikotarpiui: 

 

STIPRYBĖS 

✓ Atestuota ir turinti leidimus teikti klientams 

paslaugas, susijusias su pagrindine įmonės 

veikla 

✓ Teikiamos kokybiškos geriamojo vandens ir 

nuotekų tvarkymo paslaugos 

✓ Kvalifikuotas, patyręs personalas 

✓ Nuosava tyrimų laboratorija 

✓ Pakankami techniniai pajėgumai ir ištekliai 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų plėtrai 

✓ Stabili paslaugų kaina 

✓ Rinkos didinimas, vykdant vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtrą 

✓ Įmonės organizacinės kultūros stiprinimas 

SILPNYBĖS 

✓ Daug vandentiekio ir nuotekų tinklų yra 

susidėvėję 

✓ Esamos infrastruktūros senėjimas 

✓ Nuosavų lėšų trūkumas infrastruktūros 

plėtrai 

✓ 1 vandenvietė neturi gerinimo įrenginių 

✓ Tinkamos paslaugų kokybės vartotojams ir 

abonentams neužtikrinimas  

✓ Vandenviečių hidrogeologiniai pokyčiai 

✓ Neigiamo poveikio aplinkai sukėlimas dėl 

netinkamo nuotekų išvalymo 

✓ Vandens nuostoliai ir nuotekų infiltracija 

✓ Nesavalaikis abonentų ir vartotojų 

atsiskaitymas už paslaugas 
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GALIMYBĖS 

✓ Infrastruktūros plėtros ir rekonstrukcijos 

finansavimas iš ES fondų lėšų 

✓ Perdirbto dumblo - komposto panaudojimas 

šalies ūkyje 

✓ Naujų technologijų panaudojimas 

✓ Geros skolinimosi galimybės 

 

GRĖSMĖS 

✓ Teisinės aplinkos kaita, griežtėjantys 

reikalavimai, didėjantys gamtos išteklių ir 

taršos mokesčiai 

✓ Klientų skaičiaus mažėjimas 

✓ Stichinės nelaimės, didėjantis gedimų ir 

sutrikimų skaičius elektros energijos 

perdavime 

✓ Infrastruktūros plėtos ir rekonstrukcijos 

finansavimo šaltinių mažėjimas 

 

 

4. MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KYRPTYS 

4.1. Misija, vertybės ir vizija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misija - švarus vanduo, švari gamta.
Užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

Vizija - auganti, socialiai atsakinga,
pažangos siekianti, gerinanti teikiamų
paslaugų kokybę įmonė.

Vertybės - pagarba, profesionalumas,
bendradarbiavimas
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4.2. Strateginės kryptys 
UAB „Jonavos vandenys” vizija ir jos įgyvendinimo strateginės kryptys yra orientuotos į 

ilgą laikotarpį ir gali būti nekeičiamos net ir visą bendrovės gyvavimo laiką, jei bendrovės 

pagrindinės veiklos ir akcininko bei visuomenės lūkesčiai bendrovės atžvilgiu nesikeičia. 

Bendrovė nustatė 4 prioritetines strategines kryptis 

 

 

5. STRATEGINIAI TIKSLAI  
 

Strateginių krypčių pagrindu suformuoti svarbiausi bendrovės stateginiai tikslai: 

1. Veiklos efektyvumo užtikrinimas ir racionalus infrastruktūros panaudojimo 

užtikrinimas -  ekpoaluojamos infrastruktūros tinkama priežiūra ir gerinimas, 

sprendimai mažinantys avarijų bei gedimų skaičių tinkluose, geriamojo vandens 

netekčių ir neapskaitytų nuotekų kiekio mažinimas, finansavimo šaltinių paieška, 

technologinių procesų optimizavimas, inovatyvių technologijų diegimas.. 

2. Kokybiško geriamojo vandens tiekimas visiems vartotojams – siekis, kad visiems 

vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitiktų HN 24:2017 reikalavimus, 

vandentiekio tinklų plėtra. 

3. Aplinkos taršos mažinimas -  centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų plėtra, 

išvalomų nuotekų kokybės užtikrinimas. 

4. Siekis būti profesionalia ir skaidria organizacija – darbuotojų motyvacijos 

stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas, teigiamos visuomenės nuomonės apie bendrovę 

formavimas, bendradarbiavimas su vartotojais, operatyvus aktualios informacijos 

teikimas, vieningo klientų aptarnavimo centro sukūrimas. 

Šie tikslai orientuojanti į ketverių metų strategijos laikotarpį, tačiau kai kurie gali būti 

keliami visą bendrovės veiklos laikotarpį, periodiškai pakeičiant įgyvendintus uždavinius 

naujais, skirtais tam pačiam bendram tikslui užtikrinti. Strateginiai tikslai ir uždaviniai bei jų 

rodikliai yra peržiūrimi kasmet, kad, netikėtai pakitus išorės ar vidaus veiksniams, juos būtų 

galima patobulinti ir jie galėtų užtikrinti įmonės vizijos įgyvendinimą.  

 

Stateginės 
kryptys

Klientas

Veiklos 
efektyvumas

Darbuotojas 

Veiklos kokybė
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6. STRATEGINIŲ TIKSLŲ UŽDAVINIAI, VEIKSMAI, 

IŠTEKLIAI, RODIKLIAI 
Atsižvelgiant į suformuotus bendrovės strateginius tikslus 2021 – 2024 metams šių tikslų 

įgyvendinimui iškeliami uždaviniai:  

 
 

2021 – 2024 metams iškeltų tikslų, uždavinių  ir veiksmų įgyvendinimui numatomi būtini 

žmogiškieji, finansiniai ir materialiniai resursai. Strateginiai tikslai, uždaviniai, veiksmai 

ištekliai, rodikliai pateikti 6 lentelėje. 

STRATEGINIS 
TIKSLAS

Kokybiško 
geriamojo vandens 

tiekimas visiems 
vartotojams

Vandentiekio tinklų 
plėtra

Uždaviniai:

Užtikrinti ir 
palaikyti tiekiamo 
geriamojo vandens 

kokybę

STRATEGINIS 
TIKSLAS

Aplinkos taršos 
mažinimas

Nuotekų surinkimo 
tinklų plėtra

Išvalomų nuotekų 
kokybės 

užtikrinimas

Uždaviniai:

STRATEGINIS 
TIKSLAS

Siekis būti 
profesionalia ir 

skaidria 
organizacija

Darbuotojų 
motyvacijos 
stiprinimas, 

kvalifikacijos 
kėlimas

Uždaviniai:

Bendradarbiavimas 
su vartotojais, 

operatyvus aktualios 
informacijos 

teikimas

Vieningo klientų 
aptarnavimo centro 

sukūrimas

STRATEGINIS
TIKSLAS

Veiklos efektyvumo 
užtikrinimas ir 

racionalus 
infrastruktūros 

panaudojimo 
užtikrinimas

Uždaviniai:

Gerinti ir tinkamai 
prižiūrėti 

eksploatuojamą 
infrastruktūrą

Užtikrinti pelningą 
veiklą

Vandentiekio, buitinių ir 
paviršinių tinklų 
rekonstrukcija



Lentelė 2021-2024 metų Strateginių tikslų uždaviniai, veiksmai, ištekliai ir rodikliai 

Strateginis 

tikslas 

Uždaviniai Veiksmai Rodiklių matavimas Rodiklių reikšmės  Finansa

vimo 

šaltinis 

Atsakingi 

asmenys 2021 2022  2023  2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Veiklos 

efektyvumo 

užtikrinimas ir 

racionalus 

infrastruktūros 

panaudojimo 

užtikrinimas 

 

 

 

 

1.1.Gerinti ir 

tinkamai prižiūrėti 

eksploatuojamą 

infrastruktūrą 

Savalaikis avarijų 

likvidavimas 

Savalaikis pasenusios 

įrangos keitimas 

Vandens nuostolių 

mažinimas  

Nuotekų infiltracijos 

mažinimas (nelegaliai 

pasijungusių vartotojų 

paieška) 

 

Vandens netektys tenkančios 

išgaunamo vandens kiekiui 

(nuostoliai), proc. 

≤20 ≤19 ≤19 ≤19  

 

 

 

 

Įm. 

 

 

 

 

 

Vyr. meistras 

Neapskaitytos nuotekos 

tenkančios surinktų nuotekų 

kiekiui ( infiltracija), proc. 

 

≤43 ≤41 ≤40 ≤40 

Avarijų ir gedimų skaičius 

mažėjimas tinkluose lyginant 

su praėjusiais metais  

2% 2% 2%  2% 

1.2. Vandentiekio, 

buitinių ir paviršinių 

tinklų rekonstrukcija 

 

 

Tinklų rekonstrukcija, 

kapitalinis remontas 

 

Rekonstruotas tinklų ilgis, 

km  

 

1,8 

 

1,3 

 

0,8 

 

1.1 

 

Įm. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

 

 

 

 

 

 

1.3. Užtikrinti 

pelningą veiklą 

 

 

 

 

 

Didinti bendrovės 

pajamas. 

Atgauti bendrovės 

skolas. 

Planuoti investicijas 

plėtrai, ilgalaikio turto 

įsigijimui bei 

atnaujinimui 

Pajamos, mln. Eur. 2,89 2,90 2,92 2,93  

 

 

 

 

 

 

Įm. 

 

 

 

Vyr. buhalterė 

Kapitalo grąža, ROE 0,1 0,2 0,2 0,2 

Kitos veiklos rezultatas, 

tūkst. Eur 

31,1 32,8 33,6 34,3 

Investicijos plėtrai, turto 

įsigijimui, atnaujinimui, 

paskolų grąžinimui, tūkst. 

Eur 

1860,1 1147,0 1124,4 1130,0 

Vandens paslaugų vartotojų 

skaičiaus augimas lyginant 

su praėjusiais metais 

0,1% 0,1% 0,1% 0,1%  

 

 

Direktorius 
Nuotekų paslaugų vartotojų 

skaičiaus augimas lyginant 

su praėjusiais metais. 

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Debitorinio įsiskolinimo 

mažinimas, tūkst. Eur 

475 473 471 469 Įm. Vyr. buhalterė 
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2. Kokybiško 

geriamojo 

vandens 

tiekimas visiems 

vartotojams 

2.1. Vandentiekio 

tinklų plėtra 

Vandentiekio tinklų 

nauja statyba 

Nutiesta vandentiekio tinklų, 

km 

0,70 0,35 0,93 0,4 Įm. 

Sav. 

Direktorius 

 

2.2 Užtikrinti ir 

palaikyti tiekiamo 

geriamojo vandens 

kokybę 

Vandens gerinimo 

įrenginių statyba. 

Naujų artezinių 

gręžinių įrengimas. 

Savalaikė vandens 

gerinimo įrenginių 

priežiūra. 

Nauji VGĮ, vnt 

 

 

- 1 - -  

 

Įm. 

 

 

Vyr. technologas 
Nauji gręžiniai, vnt. - - 1 1 

 

 

 

 

3. Aplinkos 

taršos 

mažinimas 

3.1. Nuotekų 

surinkimo tinklų 

plėtra 

Buitinių ir paviršinių 

nuotekų tinklų nauja 

statyba 

Nutiesta buitinių ir paviršinių 

nuotekų tinklų, km 

3,6 0,85 1,4 0,4 Įm. 

Sav. 

 

Direktorius 

 

3.2. Išvalomų 

nuotekų kokybės 

užtikrinimas 

Savalaikė buitinių ir 

paviršinių nuotekų 

valymo įrenginių 

priežiūra, pasenusios 

įrangos keitimas. 

Nuotekų valymo 

įrenginių 

rekonstrukcija. 

NVĮ bendras išvalymo 

efektyvumas 

pagal BDS7 

92% 92% 92% 92%  

 

Įm. 

ES. 

 

 

 

Direktorius 

Vyr. technologas 

Paviršinių nuotekų valymo 

įrenginių statyba, vnt. 

1 - - - 

Nuotekų valymo įrenginių 

rekonstrukcija, vnt. 

- 1* - 1* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Darbuotojų 

motyvacijos 

stiprinimas, 

kvalifikacijos 

kėlimas  

 

 

Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Stabilus ir augantis 

darbuotojų atlygis 

Darbuotojų dalyvavusių 

kvalifikacijos kėlimo 

kursuose/mokymuose 

skaičius proc. nuo visų 

darbuotojų 

≥10% ≥10% ≥10% ≥10%  

 

 

 

Įm. 

  

 

 

 

Vyr. buhalterė 
 

Bendrovės darbininko 

vidutinio darbo užmokesčio 

ir šalies MMA santykis, koef. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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4. Siekis būti 

profesionalia ir 

skaidria 

organizacija 

 

4.2. Bendradarbiavi

mas su vartotojais, 

operatyvus aktualios 

informacijos 

teikimas, viešinimas 

 

Profesionalus ir 

skaidrus vartotojų 

prašymų ir skundų 

nagrinėjimas. 

Aktualios informacijos 

viešinimas. Gyventojų 

apklausos. 

 

Internetinės savitarnos 

skilties vartotojų skaičiaus 

augimas, lyginant su 

praėjusiais metais, proc. 

15% - - -  

 

 

 

Įm. 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Bendrovės Facebook sekėjų 

skaičiaus augimas lyginant 

su praėjusiais metais, proc. 

5% 7% 9% 10% 

Gyventojų apklausa įmonės 

internetiniame puslapyje, 

vertinimo balais 

4 5 5,5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Vieningo klientų 

aptarnavimo centro 

sukūrimas. 

 

Vieningos sistemos 

paleidimo darbai 

laikotarpiu iki 

vieningo klientų 

aptarnavimo centro 

paslaugų klientams 

veiklos pradžios 

Vieningos atsiskaitymų 

sistemos paleidimas, darbų 

apimtis proc. 

100% - - -  

 

 

 

Įm. 

 

 

 

 

Direktorius 

Vieningos atsiskaitymo 

platformos sukūrimas ir 

paleidimas, darbų apimtis, 

proc. 

100% - - - 

Klientų aptarnavimo kaštų 

sumažėjimas (darbo 

automatizavimas, darbuotojų 

darbo vietų optimizavimas), 

tūkst. Eur 

20 - - - 

Projektui numatyto biudžeto 

vykdymas, tūkst. Eur 

97,52 - - - 

Vieningos sistemos 

aptarnavimo paslaugos 

laikotarpiu po 

vieningo klientų 

aptarnavimo centro 

paslaugų klientams 

veiklos pradžios 

Vartotojų aptarnavimo 

kokybės gerinimas. Vartotojų 

apklausa, balai 

- 6 6,5 7  

 

 

Įm. 

 

 

 

Direktorius 
Savitarnos platformos 

vartotojų skaičiaus 

didinimas. Vartotojų 

skaičiaus augimas, proc. 

- 3% 4% 5% 

Klientų aptarnavimo kaštų 

optimizavimas. Sąnaudų 

mažinimas, proc. 

- 2,5% 3,8% 5,0% 

Sutrumpinimai: Įm. – įmonės lėšos,, Sav. – Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos, ES – Europos Sąjungos fondų lėšos 

*-nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai tikimasi gauti ES finansavimą. 



2021 – 2024 metams šių tikslų įgyvendinimui bus pasitelkiami Bendrovės žmogiškieji, 

finansiniai ir materialiniai resursai, taip pat bus ieškoma papildomų finansavimo galimybių  

Jonavos rajono savivaldybėje ir Europos Sąjungos fonduose.  

7. FINANSINĖS PROGNOZĖS 
Finansinės prognozės formuojamos pagrindiniams, stabilesniems bendrovės veiklos 

rodikliams vertinant 4 praėjusių metų duomenis ir strategijos laikotarpio metų numatomus 

duomenis. Finansinėms prognozėms įtaką gali turėti šios strategijos antroje dalyje aprašyti 

aplinkos veiksniai, todėl labai svarbu finansines prognozes peržiūrėti kasmet, jas koreguoti, 

paaiškinant daromus pakeitimus ir atitinkamai patobulinant strategijos priemones bei jų ir tikslų 

matavimo rodiklius, o prireikus, papildant strategiją naujais uždaviniais, priemonėmis bei 

rodikliais. 

Šios strategijos finansinės prognozės daromos laikantis nuostatos, kad tiek bendrovės veikla, 

tiek šalies ekonomika augs stabiliai, nenumatant didelių sukrėtimų ar finansinių krizių. Vertinant 

finansines prognozes, nevertinamas galimas kainos pasikeitimas strategijos laikotarpiu, todėl 

įvykus tokiems pokyčiams, finansines prognozes reikės atnaujinti. 

 Finansinės prognozės apima pagrindinius veiklos rodiklius – parduoto geriamojo vandens 

ir sutvarkytų nuotekų kiekius bei pagrindinių stabilesnių finansinių duomenų eilutes. 

 
10 Pav. Planuojami geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimai 

2021-2024 metams 

 

Pagrindinių finansinių duomenų prognozės, tūkst. Eur: 

Rodiklis 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

Pardavimo pajamos 2871,78 2886,14 2900,57 2915,08 2929,66 

Pardavimo savikaina 2058,76 2069,06 2079,41 2191,4 2202,36 

Pardavimo sąnaudos 131,89 132,55 133,22 135,3 140,98 

Bendrosios sąnaudos 681,05 769,67 770,89 780,2 784,11 

Kitos veiklos rezultatas 30,70 31,1 32,8 33,6 34,3 

Turto iš viso 25021,7 25647,0 25745,2 25748,6 25843,2 

Ilgalaikis turtas 23500,1 23779,8 24171,6 24537,2 24655,8 

1300
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2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m.

Planuojami geriamojo vandens ir buitinių 
nuotekų pardavimai 2021 - 2024 metams

Planuojami geriamojo vandens pardavimo kiekiai, tūkst m.3

Planuojami nuotekų sutvarkymo (pardavimo) kiekiai, tūkst m3
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8. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO 

PRINCIPAI 
 

Bendrovės strategijos palaikymas bei tobulinimas – nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, 

pasikartojantis kasmet peržiūrint ir įvertinant strateginio plano aktualumą bei atliekant reikiamus 

pataisymus priklausomai nuo bendrovės veiklos rezultatų ir atsižvelgiant į vidaus bei išorės 

aplinkybių pasikeitimus. Metų pabaigoje atsakingi darbuotojai įmonės direktoriui pateiks 

informaciją apie įvykdytus darbus ir ateities planus. Siekiant kryptingai įgyvendinti strateginius 

tikslus, strateginio plano peržiūra ir koregavimas atliekamas vieną kartą metuose, surinkus 

informaciją apie įgyvendintus darbus bei ateities poreikius. 

Bendrovės strategijos apžvalga bei vertinimas vykdomas kartu su bendrovės pasiektų 

veiklos tikslų atitikimo nustatytiems veiklos tikslams. Vertinimo rezultatai pateikiami bendrovės 

vadovo ataskaitoje, kuri teikiama Savivaldybės tarybai kartu su metiniu finansinių ataskaitų 

rinkiniu, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka 

Bendrovės strateginis planas 2022 – 2024 laikotarpiui bus pradėtas rengti 2021 m. IV 

ketvirtį, o užbaigtas ir patvirtintas – 2022 m. vasario mėnesį, turint visus 2021 metų rodiklius. 


