
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ SKUODO VANDENYS 

2018 m. birželio 30 d. 

TARPINIS PRANEŠIMAS 

2018 m. rugpjūčio 20 d. Nr. R4-58 

1. ĮMONĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS 

UAB Skuodo vandenys pagrindinė veikla – vykdyti viešąjį vandens tiekimą savivaldybės (kelių 

savivaldybių) viešojo vandens tiekimo teritorijose. Užtikrinti geriamojo vandens tiekimą vartotojams 

naudojant reikalingas technines, organizacines, ekonomines, higienos ir aplinkosaugos priemones. Surinkti, 

transportuoti, išvalyti, apskaityti, ištirti išleidžiamas į aplinką nuotekas, sutvarkyti valymo metu susidariusį 

dumblą ir kitas atliekas. Prižiūrėti ir remontuoti lauko vamzdyną, skirti geriamajam vandeniui patiekti nuo 

jo paruošimo įrenginių iki vartotojo įvado. Užsiimti vandens statinių statyba, vandentiekio šildymo ir oro 

kondicionavimo sistemų įrengimu ir krovinių vežimu keliais. Bendrovė pagal panaudos sutartį eksploatuoja 

Skuodo higienos ir sveikatingumo centrą, kuriame teikiamos pirčių, baseino, treniruoklių, aerobikos 

paslaugos. 

Bendrovė turi licenciją (Nr. L7-GVTNT-63), kuri suteikia teisę verstis vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo veikla Skuodo mieste, Mosėdžio, Lenkimų, Ylakių, Barstyčių miesteliuose, Narvydžių, 

Puodkalių, Krakių, Udralių, Igarių, Žemytės, Juodeikių, Pašilės, Vižančių, Laumių, Puokės, Aleksandrijos, 

Gėsalų, Notėnų, Vindeikių, Šliktinės, Mačiūkių, Šačių, Rukų kaimuose, esančiuose Skuodo rajono 

savivaldybėje.  

2018 metais eksploatavome 25 vandenvietes, kuriose yra 42 gręžiniai ir 5 nuotekų valymo įrenginius, 

esančius Skuode, Mosėdyje, Ylakiuose, Aleksandrijoje ir Lenkimuose. Aptarnaujamų vandentiekio tinklų 

ilgis yra 94,2 km, nuotekų tinklų ilgis yra 58,2 km. Bendrovė eksploatuoja Skuodo mieste lietaus nuotekų 

linijas. Aptarnaujamų gyventojų skaičius 10422. Aptarnaujamų įmonių skaičius 235. 

Bendrovės kitos veiklos pajamos gaunamos už Skuodo higienos ir sveikatingumo centro 

eksploatavimą, kasimo ir vandentvarkos vamzdynų jungimo paslaugas, elektros generatorius nuomą 

renginiams, pristatant automašina geriamą vandenį, nuomojant automobilinį kraną krovinių kėlimui, 

nuomojant bokštų stogus telekomunikacinių ryšių paslaugų teikimui. 

2. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 

2018 metais bendrovė vykdydama pagrindinę veiklą vadovavosi 2016 m. rugsėjo 26 d. priimtu 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-276 ir 2017 m. lapkričio 30 d. 

Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos 

priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos perskaičiuotų bazinių kainų nustatymo taikė geriamojo 

vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina nuo 2018 m. vasario 1 d. vartotojams bute – 

2,24 Eur/m3 ( iki 2018 m. vasario 1 d. buvo 2,46 Eur/m3), individualiuose namuose – 2,15 Eur/m3 ( iki 

2018 m. vasario 1 d. buvo 2,37 Eur/m3), abonentams – 2,18 Eur/m3 ( iki 2018 m. vasario 1 d. buvo 2,4 

Eur/m3), abonentams, šildantiems vandenį ir naudojamą patalpoms šildyti, - 2,13 Eur/m3 ( iki 2018 m. 

vasario 1 d. buvo 2,35 Eur/m3 ), paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga abonentams – 0,19 Eur/m3 ( iki 2018 

m. vasario 1 d. buvo 0,18 Eur/m3). 

Pardavimo pajamos 2018 birželio 30 d. buvo 313038 Eur: 

1. Geriamojo vandens tiekimas 122436,73 Eur ( 163492,08 kub. m.). 

2. Nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas 139159,99 Eur ( 282063,06 kub. m.). 

3. Nuotekų surinkimas 82204,28 Eur ( 93892,35 kub. m.). 

4. Nuotekų surinkimas asenizacine mašina 4964,29 Eur. 

5. Paviršinių nuotekų tvarkymas 7779,84 Eur ( 41735,59 kub. m.). 

6. Pardavimo kaina (abonentinis mokestis) 38697,15 Eur. 

7. Kitos veiklos pajamos 21690 Eur. 



2 
 

Atitinkamai praėjusio laikotarpio pardavimo pajamos 2017 birželio 30 d. buvo 315276,8 Eur: 

1. Geriamojo vandens tiekimas 115846,37 Eur (160146,89 kub. m.). 

2. Nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas 147538,22 Eur ( 262374,52 kub. m.). 

3. Nuotekų surinkimas 85110,17 Eur ( 87295,51 kub. m.). 

4. Nuotekų surinkimas asenizacine mašina 3430,14 Eur. 

5. Paviršinių nuotekų tvarkymas 9051,63 Eur ( 49263,13 kub. m.). 

6. Pardavimo kaina (abonentinis mokestis) 39410,44 Eur. 

7. Kitos veiklos pajamos 10708 Eur. 

Pardavimo pajamos sumažėjo 2238,8 Eur palyginus su 2017 metų ataskaitiniu laikotarpiu, o bendrasis 

pelnas sumažėjo 5922 Eur. Pajamos sumažėjo 0,71 %, pagrindinė mažėjimo priežastis vidutiniškai 9,2 % 

sumažėjusi pagrindinės veiklos paslaugų bazinės kainos. 7,89 % bendrojo pelno sumažėjimą lėmė 24 % 

padidėjusios išlaidos atsarginėms dalims ir ilgalaikiam turtui įsigyti. Tačiau palyginus pajamos sumažėjo 

nežymiai, nes per 2018 m. I pusmetį geriamojo vandens buvo parduota 3345,19 kub. m., o nuotekų surinkta 

6596,84 kub. m. daugiau nei 2017 m. I pusmetį. Jei 2018 m. I pusmetį būtų realizuotas toks pats kiekis 

vandens ir nuotekų kaip 2017 m. I pusmetį, tai pardavimo pajamos būtų mažėjusios 14534,87 Eur arba 4,61 

%. Realizuoto vandens ir nuotekų padidėjimą lėmė naujų vartotojų pajungimas ir vidutiniškai šiltesni 

gegužės bei birželio mėnesiai. Prognozuojama, kad 2018 metais turėtų sustoti kelis metus stebėtas vandens 

realizacijos kritimas ir pasiektas 2016 m. realizacijos lygis – 326,8 tūkst. kub. m., o nuotekų surinkimo 

realizacija turėtų padidėti iki 190 tūkst. kub. m. per metus. Jei prognozės pasitvirtins 2018 metais už 

vandens ir nuotekų realizaciją gautos pajamos būtų 6621,79 Eur mažesnės nei 2017 metais. Šį 

prognozuojamą nuostolį galima kompensuoti įsigyjant mažiau ne pirmo būtinumo detalių ir ilgalaikio turto, 

bei padidinus kitos veiklos pajamas. 

Kitos veiklos pajamos 2018 m. birželio 30 d. buvo 21690 Eur ir 10981,71 Eur buvo didesnės už 2017 

metų ataskaitinį laikotarpį. 103 % pajamų prieaugį lėmė aktyvus naujų vartotojų prijungimas prie 

centralizuotos kanalizacijos ir vandentiekio bei Skuodo rajono savivaldybės parama socialiai remtiniems 

bei pensijinio amžiaus gyventojams jungtis prie centralizuotos kanalizacijos. 

Pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą 2018 m. birželio 30 d. buvo 7779,84 Eur ir buvo 1271,79 

Eur mažesnės nei 2017 metų ataskaitinį laikotarpį, nes surinkta 7527,54 kub. m. nuotekų mažiau. 

Pardavimo savikaina 2018 m. birželio 30 d. buvo 243925 Eur ir buvo 3683 Eur didesnė nei 2017 

metų ataskaitinį laikotarpį. 

Per 2018 metų pirmą pusmetį bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 19687,53 Eur (2017 m. - 16338,18 

Eur). Atsarginių dalių ir kuro įsigyta už 42002,32 Eur (2017 m. - 33407,64 Eur), kurių likutis pusmečio 

pabaigoje buvo 4254,57 Eur (2017 m. - 5420,98 Eur). 

2018 m. birželio 30 d. bendrovė patyrė 15819 Eur nuostolį, kai tuo pačiu laikotarpiu 2017 m. gavo 

7105 Eur pelną. 

3. APLINKA IR PERSONALO KLAUSIMAI 

3.1.Ekonominės sąlygos 

Socialiai būtinos vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo viešosios paslaugos Skuodo rajone 

užtikrinamos vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T9-

35 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ paskyrimo viešuoju geriamojo vandens tiekėju, 

nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkytoju“. Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Skuodo 

vandenys“ sutartimi buvo skirta 33820 Eur biudžeto lėšų Skuodo higienos ir sveikatingumo centro veiklos 

nuostoliams padengti. 

Finansų ministerijos ir UAB „Skuodo vandenys“ pasirašytos 2009-11-30 ir 2012-06-20 dvi sutartys 

Nr.596 ir Nr. 777 dėl paskolos ir 2017 m. lapkričio 30 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu 

dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, 

paviršinių nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos 

perskaičiuotų bazinių kainų nustatymo, verčia bendrovę taupyti paskolos įmokų grąžinimui ir riboja 

investicijas į infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą, tačiau nežiūrint į tai bendrovė sėkmingai vykdo naujų 

vartotojų pajungimą prie centralizuotos kanalizacijos ir vandentiekio. 



3 
 

2018 m. Skuodo rajono savivaldybė skyrė 14400 Eur socialiai remtinų ir pensijinio amžiaus 

gyventojų pajungimui prie centralizuotos kanalizacijos. Buvo pajungti 27 būstai. Vieno būsto pajungimas 

vidutiniškai kainavo 600 Eur. 

Nuo 2018 m. vasario 1 d. vidutiniškai 5 % daugumai darbuotojų buvo pakelti atlyginimai. 2018 m. I 

pusmečio vidutinis bendrovės darbuotojų atlyginimas buvo 708 Eur. Atlyginimų statistika viešinama 

bendrovės internetiniame puslapyje. 

3.2.Techniniai-technologiniai veiksniai 

Skuodo rajone vanduo tiekiamas senomis, 40 - 50 metų senumo, vandentiekio trasomis, nedidelė dalis 

vandentiekio trasų yra atnaujintos ir jų amžius siekia apie 5 metus. Dėl senų vandentiekio trasų gyventojai, 

ypač daugiabučių, reguliariai kas metai kenčia nuo rudo vandens, kurį nudažo susikaupusi trivalentė 

geležis. Vietovėse, kur pravestos naujos vandentiekio trasos, gyventojai raginami prisijungti prie naujų 

vandentiekio trasų, nes senos trasos bus nebeeksploatuojamos. 

Skuodo vandens nugeležinimo stotyje reikalinga atnaujinti vandens filtrus, kurių gedimai per pirmąjį 

2018 m. pusmetį sąlygojo rudo vandens atsiradimą pas vartotojus ir abonentus. Vandens filtrus planuojama 

keisti 2019 – 2020 metais. 

3.3.Personalas 

Pagal bendrovės įstatus bendrovės valdymo organai 2018 metais pirmą pusmetį buvo visuotinis 

akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės direktorius. Priėmus naujų darbuotojų 2018 m. balandžio 11 

d. bendrovės valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-2 patvirtinta bendrovės struktūra 1 pav., kuri geriau 

atitinka bendrovės dydį ir veiklos pobūdį. Įkūrus naują administratorės-sekretorės pareigybę UAB „Skuodo 

vandenyse“ geriau užtikrinama informacijos srauto tėkmė. Bendrovėje atskaitingumo sistema yra aiškiai ir 

tinkamai apibrėžta: kiekvieno padalinio ar skyriaus darbuotojai atsiskaito savo tiesioginiam vadovui, o 

pastarieji vadovams. 

2018 m. birželio 30 d. bendrovėje dirbo 29 darbuotojai, 5 administracijos darbuotojai, 3 abonentinio 

skyriaus darbuotojai, 4 specialistai, 9 vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo darbuotojai, 5 operatoriai ir 3 

higienos ir sveikatingumo centro darbuotojai. 

2018 m. vasario 20 d. pagal pameistrystės darbo sutartį, bendradarbiaujant su Plungės technologijų ir 

verslo mokykla bei darbo birža, buvo įdarbintas naujas darbuotojas į naujas santechniko pareigas. 

Pameistrystės darbo sutartis tęsis pagal mokymo programą iki rugsėjo mėn. kol darbuotojas įgis 

santechniko kvalifikaciją. Naujasis darbuotojas pakeis į pensiją planuojantį išeiti darbuotoją. 

2018 m. kovo mėn. dėl šeimyninių priežasčių darbą paliko administratorė-sekretorė. Jos vietoje buvo 

įdarbinta kita darbuotoja. 

2018 m. gegužės 15 d. buvo panaikinta nugeležinimo stoties operatoriaus pareigybė, kurios funkcijos 

tapo perteklinės. Du iš trijų darbuotojų buvo atleisti, o likęs darbuotojas perėjo dirbti į šaltkalvio-

remontininko pareigas. Nugeležinimo stoties operatorių darbai buvo paskirstyti valymo įrenginių 

operatoriams, kurių pareigybės buvo pervadintos į operatoriaus pareigybes. 

2018 m. kovo 14 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-16 buvo patvirtintas kompensavimo darbuotojams 

už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis bei pasyvų budėjimą tvarkos aprašas. Apraše 

nurodyta tvarka darbuotojams mokamas 1,5 karto valandinis darbo užmokestis dirbant viršvalandinį darbą, 

dvigubas valandinis darbo užmokestis dirbant poilsio ir švenčių dienomis ir 20 % valandinio darbo 

užmokesčio mokama už kiekvieną namuose praleistą budėjimo valandą. 

Personalas vadovaudamasis bendrovės vertybėmis buvo motyvuojamas būti su aplinkiniais atvirais, 

dirbti efektyviai ir siekti bendrovės strateginių rezultatų. 

  



4 
 

1pav. UAB „Skuodo vandenys“ organizacinė struktūra 

 

3.4. Kitos svarbios sąlygos 

2018 m. I pusmečio ataskaitoje pateikiami bendrovės vandenviečių 2017 m. atliktų vandens kokybės 

tyrimų rezultatai, kurie parodo, kad 14 iš 24 vandenviečių yra viršijama bendroji geležies norma, 12 iš 24 

vandenviečių yra viršijama fluoridų norma. Bendrosios geležies mažinimui 2018 m. planuojama pastatyti 

vandens valymo filtrus Rukų vandenvietėje, o vėliau ir kitose vandenvietėse. Fluoridų normos mažinimo 

technologija yra brangi. 

Vadovaudamasis Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas 

tvarkos aprašo 4 punktu, bendrovės direktoriaus 2018 m. buvo patvirtintas vidutinio vieno gyventojo 

suvartojamo geriamojo vandens ir išleidžiamų nuotekų kiekis, kai neįrengtas vandens apskaitos prietaisas, 

lygus 2,01 kub. metrai/mėn. ( 2017 m. buvo 1,99 kub. metrai/mėn.). Bendrovės kontrolieriai nuolat tikrina 

vartotojus, kurie teigia, kad nėra galimybės įsirengti vandens apskaitos prietaiso, ir siūlo jiems jį įrengti. 

Dažniausia neįrengimo priežastis yra pastato seni vandentiekio vamzdynai. Kuo daugiau bus įrengta 

vandens apskaitos prietaisų – tuo tiksliau bus vykdoma vandens apskaita ir mažės vandens nuostoliai. 

2018 m. balandžio mėn. įsigytas dėvėtas 2008 m. krovininis mikroautobusas „Ford Transit“ už 5500 

Eur, kuris pakeitė techniškai nebetvarkingą ir su didesnėmis degalų sąnaudomis automobilį „Volkswagen 

Transporter“. 

2018 m. balandžio 11 d. Bendrovės valdybos protokolu Nr. VP-2 buvo patvirtinta UAB „Skuodo 

vandenys“ 2018-2018 metų strategija, kurioje nurodytos pagrindinės bendrovės veiklos kryptys. 
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Per 2018 m. I pusmetį bendrovė vykdė naujų vartotojų prijungimą prie centralizuoto vandentiekio ir 

kanalizacijos. Nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. buvo pajungta 50 naujų vartotojų prie centralizuoto 

vandentiekio ir kanalizacijos. 

Per 2018 m. I pusmetį vartotojų ir abonentų įsiskolinimai už patiektą vandenį ir suteiktas nuotekų 

tvarkymo paslaugas padidėjo 6000 Eur, nuo 28 tūkst. Eur iki 34 tūkst. Eur. Tai neraminanti tendencija. 

Nustatyta, kad skolos augimą lėmė ir darbuotojų trūkumas, todėl nuo liepos 1 d. priimamas naujas 

kontrolierius, kurio pagrindinės pareigos yra klientų skolų kontroliavimas.  

2017 m. liepos mėnesį spaudoje ir internete viešai buvo paskelbta informacija dėl paviršinių (lietaus) 

nuotekų sutarčių sudarymo su abonentais (įmonėmis), kurie nėra pasirašę su bendrove sutarties ir nemoka 

už paviršines nuotekas. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo 32 str. 4 d. laikysime, kad sutartis sudaryta ir nuo rugsėjo 1 d. bus skaičiuojamas 

mokestis pagal bendrovėje turimą informaciją apie abonentų pastatų ir teritorijų plotus. Per 2018 m. I 

pusmetį buvo išspręsti visi ginčai su abonentais, kurie nesutiko su mokesčiu, ir sudarytos sutartys už 

paviršines nuotekas. 

2018 m. kovo 20 d. bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. V1-17 buvo patvirtinti bendrovės klientų 

aptarnavimo nuostatai ir standartai, kuriuose aprašoma bendravimo su klientais, išvaizdos ir elgesio 

standartai. 

Nuo 2017 m. liepos 26 d. startavusi oficiali bendrovės „facebook“ paskyra, kurioje pateikiama aktuali 

bendrovės veiklos informacija, parodė, kad gyventojams yra svarbi greita informacijos sklaida ir noras 

greitai pranešti pastebėtus gedimus. 

2018 m. I pusmetį Skuodo higienos ir sveikatingumo centro treniruoklių salėje pašalinus visuomenės 

sveikatos centro nurodytus trūkumus buvo gautas veiklos leidimas – higienos pasas. 2018 m. I pusmetis 

parodė, kad pasiteisino 2017 m. rudenį pradėta taikyti naujoji sveikatingumo centro kainodara ir 

sutvarkytos treniruoklių salių patalpos. Sveikatingumo centro 2018 m. I pusmečio lankomumas palyginus 

su 2017 m. I pusmečiu padidėjo nuo 8554 iki 10964 lankytojų, t. y. 2410 lankytojų daugiau, ypač ryškus 

lankytojų padidėjimas buvo treniruoklių salėje kai lankytojų padaugėjo nuo 1803 iki 4578, t. y. 2775 

lankytojais daugiau. Tačiau būtina pakoreguoti sveikatingumo centro darbo laiką ir kainodarą, kad 

lankytojų skaičius pasiskirstytų tolygiau, nes lankytojai dažnai skųsdavosi dėl per didelio lankytojų 

skaičiaus. 

4. TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 

2018 m. birželio 30 d. 6 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita) 

buvo pateiktas Skuodo rajono savivaldybės administracijai rugpjūčio 2d. 

5. SAVOS AKCIJOS 

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė savų akcijų neturėjo, neįsigijo, neperleido ir jų neturi. 

6. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS 

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi. 

7. SVARBŪS ĮVYKIAI 

2017 m. rugpjūčio 29 d. buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-

699 dėl Europos sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų projekto Nr. VP3-3.1-

AM-01-V-02-093 vykdytojui UAB „Skuodo vandenys“, grąžinimo. Dėl iki 2016 m. gruodžio 31 d. 

nepasiekto stebėsenos rodiklio, prijungtų prie centralizuotos nuotekų sistemos numatyto gyventojų 

skaičiaus, bendrovei įsakyta grąžinti 299 758,88 Eur į valstybės biudžetą. Bendrovė pasinaudodama 

galimybe 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Šiuo metu 

vyksta teisminės procedūros dėl Aplinkos ministro įsakymo panaikinimo. Teismo sprendimas bus priimtas 

2018 m. rugpjūčio 22 d. 
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8. VIEKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 

Prognozuojama, kad 2018 metais turėtų sustoti kelis metus stebėtas vandens realizacijos kritimas ir 

pasiektas 2016 m. realizacijos lygis, kuris buvo 326,8 tūkst. kub. m., o nuotekų surinkimo realizacija turėtų 

padidėti iki 190 tūkst. kub. m. per metus. Jei prognozės pasitvirtins 2018 metais už vandens ir nuotekų 

realizaciją gautos pajamos būtų 6621,79 Eur mažesnės nei 2017 metais. Šį prognozuojamą nuostolį galima 

kompensuoti įsigyjant mažiau ne pirmo būtinumo detalių ir ilgalaikio turto, bei padidinus kitos veiklos 

pajamas. 

Nuo 2018 m. liepos mėnesio planuojama vykdyti naują ūkinę komercinę vandens augmenijos 

pjovimo specializuota valtimi veiklą, kurią vykdys kvalifikuotas bendrovės darbuotojas. Vandens 

augmenija nupjaunama ir iškeliama į pakrantę. 

2018 m. Rugpjūčio spalio mėnesiais planuojama vykdyti paviršinių nuotekų ir buitinių nuotekų 

vamzdynų bei šulinių valymus, nes dalis vamzdynų yra užsinešę, todėl trumpalaikės stiprios liūtys 

užliedavo Skuodo gyventojų rūsius ir kiemus. 

Pagal aplinkos apsaugos programą Skuodo mieste vykdysime būstų, kurie nėra prisijungę prie 

centralizuotos kanalizacijos, pajungimus. Per 2018-2019 metus pagal programą planuojama pajungti 32 

būstus. 

2018 m. bus tęsiami vartotojų būstų vandens įvadų perjungimas prie naujų centralizuoto vandentiekio 

atšakų, kad būtų galima atjungti eksploatavimui nebetinkamas vandentiekio trasas. 

Higienos ir sveikatingumo centrą 2018-2019 metų sezonui planuojama atidaryti spalio 1 d. Iki tos 

dienos bus baigti vidaus patalpų, rusiškos pirties ir persirengimo kambarių, ir dalies stogo remonto darbai. 

Už patirtas išlaidas bus prašoma Skuodo rajono savivaldybės kompensacijos. 

Tęsti vartotojų įsiskolinimų kontroliavimą, nes per 2018 m. I pusmetį vartotojų skola padidėjo, tam 

papildomai nuo liepos mėnesio priimamas naujas kontrolierius. 

Sumažinus atsarginių dalių ir ilgalaikio turto įsigijimus 2018 m. bendrovė planuoja pabaigti 

pelningai. 

9. TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLA 

2018 m. I pusmetį buvo įgyvendintas S. Daukanto akligatvio prieš S. Daukanto 38 namą projektas, 

nutiestas centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklų atkarpa, kuri suteikė galimybę naudotis bendrovės 

paslaugomis 4 būstams. 

10. FINANSINĖS PRIEMONĖS 

Įmonė finansinių priemonių nenaudoja. 

UAB „Skuodo vandenys“ 

Direktorius                Hubertas Valbasas 


