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UAB „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“  2021 METŲ VEIKLOS  

ATASKAITA 

 

VADOVO ŽODIS 

 

 

 

Uždaroji akcinė bendrovė Kazlų Rūdos šilumos tinklai (toliau tekste - Bendrovė) vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, įstatymais, teisės aktais ir Bendrovės įstatais. Bendrovė yra ribotos civilinės 

atsakomybės juridinis asmuo, turi savo sąskaitas bankuose, antspaudą, ir yra įsteigta 2000 m. lapkričio 20d. 

registracijos Nr.SPUAB-2000-47.  

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1291631 Eur, kurį sudaro 44539 vienetų paprastųjų vardinių 29,00 Eur 

nominalios vertės akcijų. Pagrindinis akcininkas yra Kazlų Rūdos  savivaldybė, kuriai priklauso 100 % visų 

Bendrovės akcijų.  

2020 m. spalio 26 d.  Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, kaip vienintelis  akcininkas, tarybos sprendimu 

Nr. TS-249 nusprendžia reorganizuoti UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“, įmonės kodas 165695198, 

prijungiant ją prie UAB “Kazlų Rūdos  šilumos tinklai“. Patvirtintos Įmonių reorganizavimo sąlygos, bei nauja 

įstatų redakcija. 

Nuo 2020 m. gruodžio 1 d.  UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ reorganizavimo būdu prijungiamas 

prie UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“, kuriam pereina visos reorganizuotos įmonės teisės ir pareigos. 

 

Bendrovės valdymo modelis: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vienasmenis valdymo organas 

– Bendrovės vadovas.  

Bendrovės vadovai: 

Nuo 2019m. rugsėjo 5d. iki  2021m. balandžio 15d. – direktorius Raimondas Ragauskas, parinktas 

konkurso būdu. 

Nuo 2021 m. balandžio 16d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.-direktoriaus pavaduotojas, vykdantis direktoriaus 

funkcijas, Saulius Meškauskas. 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki dabar.-direktoriaus pavaduotojas, vykdantis direktoriaus funkcijas, Tomas 

Cilinskas. 

 

Valdybos pirmininkas nuo 2019m. spalio 7d.  Egidijus Jankauskas. 

Nariai: Vaidotas Pocius, Viktorija Karpuvienė. 

2021m. gruodžio 31 d. Bendrovė savo akcijų neturėjo, kitų Bendrovių akcijų neįsigijo, filialų, dukterinių 

įmonių nesteigė. 

2021m. vasario  25 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-146 nusprendžia pakeisti  

2020-06-29 sprendimo Nr. TS-146“Dėl turto perdavimo patikėjimo teise UAB “Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 

priedą.  

2021m. kovo 29d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-59 nusprendžia pripažinti 

netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-10-26 sprendimą Nr.TS-250. 

2021m. kovo 29d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-64 nusprendžia leisti UAB 

“Kazlų Rūdos šilumos tinklai“  imti  iki 240 000 eurų  ilgalaikę paskolą ir suteikti garantiją paskolai. 

               2021 m. balandžio 26d. Kazlų Rūdos savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS – 110 perdavė UAB 

„Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ patikėjimo teise valdyti nekilnojamąjį turtą. 

2021m. liepos 26d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-174 pritarta UAB „Kazlų 

Rūdos šilumos tinklai“ metinės veiklos ataskaitai už 2020 m. 

2021m. liepos 26d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-173 nusprendžia  paskirti UAB 

„Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ viešojo  geriamojo vandens ir nuotekų  tvarkytoju. 

 

2021 rugsėjo 27d. Kazlų Rūdos savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS – 207 nusprendė; 

-sumažinti karšto vandens ir šilumos energijos vartotojams už UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 

centralizuotai teikiamą šilumą grąžinamų investicijų dalį – 0,48 euro ct/kWh be PVM, išskaičiuojant ją 
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iš įmonės nustatytos bazinės šilumos energijos kainos. Papildoma dedamoji taikoma nuo 2021 m. 

lapkričio mėn. 2022 metų gegužės 1 dienos. 

-sumažinti šilumos kainą vartotojams (fiziniams asmenims)skiriant 25000 eurų. 

 

2021m. spalio 25d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-230 pritarta UAB „Kazlų 

Rūdos šilumos tinklai“  projektui „Kazlų Rūdos miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų  tiesimas ir 

prisijungimas prie centralizuotos infrastruktūros, II etapas. 

2021 m. lapkričio 29d. Kazlų Rūdos savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS – 255 perdavė UAB „Kazlų 

Rūdos šilumos tinklai“ patikėjimo teise valdyti nekilnojamąjį turtą. 

Bendrovės  valdybos posėdžiuose per 2021 m.:  

• Svarstė ir patvirtino bendrovės metinį pranešimą. 

• Pritarė  nekilnojamo turto įsigijimui Būdos kaime. 

• Pritarė  kredito linijos sutarties Nr.KL-20-125077 papildymui. 

•     Svarstyta bei pritarta dėl  sumažinimo karšto vandens ir šilumos energijos vartotojams už UAB 

„Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ centralizuotai teikiamą šilumą grąžinamų investicijų dalį – 0,48 euro ct/kWh be 

PVM, išskaičiuojant ją iš įmonės nustatytos bazinės šilumos energijos kainos. Sumažinti šilumos kainą 

vartotojams (fiziniams asmenims)skiriant 25000 eurų kompensaciją per šildymo sezoną. 

 

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi. 

1. Pagrindinė Bendrovės (reguliuojama) veikla: 

1.1 Šilumos ir karšto vandens gamybos, tiekimo ir pardavimo veikla; 

1.2 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo veikla;  

2. Kita Bendrovės (nereguliuojama) veikla: 

2.1. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra; 

2.2. Daugiabučių administravimas ir techninė priežiūra, renovacija; 

2.3. Nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise nuoma. 

2.4. Kita veikla. 

 
 

VEIKLOS VYKDYMUI PRIVALOMI LEIDIMAI 

 

1. Bendrovės vykdoma Energetikos veikla yra licencijuojama. Valstybinė  energetikos reguliavimo 

taryba 2018 m. gegužės 3 d. Bendrovei išdavė Energetikos veiklos licenciją Nr. L4-ŠT-61 , suteikiančią teisę 

vykdyti šilumos tiekimo veiklą Kazlų Rūdos savivaldybėje - Kazlų Rūdos miesto, Jūrės miestelio, Antanavo, 

Jankų, Plutiškių, Bagotosios, Ąžuolų Būdos, Būdos bei Višakio Rūdos kaimų teritorijose, išskyrus kitas Kazlų 

Rūdos savivaldybės ar Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas. 

2. Valstybinė  energetikos reguliavimo taryba 2021 m. gegužės 31 d. Bendrovei išdavė Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-72,  patikslintą 2021-10-29 

 suteikiančią teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Kazlų Rūdos mieste, Antanavo, 

Ąžuolų Būdos, Bebruliškės, Kajackiškės ir Plutiškių kaimuose, geriamojo vandens tiekimo veikla Bagotosios ir 

Būdos kaimuose, esančiuose Kazlų Rūdos savivaldybėje. 

3. Valstybinė  energetikos reguliavimo taryba 2020 m. gruodžio 1 d.  pratęsė atestatą Nr. T-1392, kuriuo 

Bendrovei suteikiama teisė verstis  šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbais pagal atestato 

privalomajame priede nurodytą darbų sąrašą. Atestatas  galioja iki 2024 m. spalio 3 d. 

4.Valstybinė  energetikos reguliavimo taryba 2021 m. gruodžio 7 d.  išdavė atestatą Nr. E-2574 kuriuo 

Bendrovei suteikiama teisė verstis energetikos  įrenginių eksploatavimo veikla pagal atestato privalomajame 

priede nurodytą darbų sąrašą. Atestatas  galioja iki 2026 m. gruodžio 6 d. 

5. Aplinkos apsaugos agentūra 2021 m. kovo  10 d. Bendrovei išdavė leidimą Nr.2021-7 atlikti taršos 

šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, nurodytus leidimo 

priede.  

 

 



3 

 

I SKYRIUS 

VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 
Bendrovės veiklos tikslai – siekti pelno, efektyviai ir produktyviai vykdant bei vystant ūkinę – komercinę 

veiklą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti dirbti rentabiliai. 

Bendrovės veiklos objektai – karšto vandens gamyba ir tiekimas, aprūpinant vartotojus centralizuotai 

teikiama šiluma, karštu vandeniu, tiekiamos šilumos energijos kokybės užtikrinimas pagal galiojančius norminius 

dokumentus ir jos tiekimo nepertraukiamumas, nuosavo nekilnojamo turto nuoma, vidaus šildymo ir karšto 

vandens sistemų priežiūra. 

Nuo 2020-12-01 bendrovė tiekia geriamąjį vandenį bei tvarko nuotekas Kazlų Rūdos mieste, Antanavo, 

Bebruliškės, Plutiškių, Kajackiškės, Ąžuolų Būdos, Bagotosios ir Būdos (tik vandenį) kaimuose, vykdo Kazlų 

Rūdos savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) bei bendrojo 

naudojimo objektų administravimą, teikia daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos tvarkymo bei želdinių 

priežiūros paslaugas, atlieka statybos darbus pagal rangos sutartis, nuomoja transporto priemones, mechanizmus 

bei vykdo kitą veiklą, kuri neprieštarauja galiojantiems teisės aktams ir atitinka įstatuose deklaruojamus veiklos 

tikslus. 

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

KIEKYBINIAI VERTINIMO KRITERIJAI 

 
Darbuotojų skaičiaus pokyčiai 2019m. – 2021m.  

 

2019 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 24 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius – 20.  Per 2019 

m. buvo priimta darbuotojų – 4, atleista – 2 darbuotojai. 

Administracijos darbuotojai 2019m. sudarė kiek daugiau nei 10% visų darbuotojų (14,17proc.), 

gamybos darbuotojai vidutiniškai daugiau nei pusę (50,81 proc.), perdavimo beveik ketvirtadalį (24,29 proc.), 

mažmeninio aptarnavimo beveik 5 proc., karšto vandens – nepilnai procentą visų darbuotojų.  

 

 Darbuotojų skaičius 2019m. 
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Administracija 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

Gamyba 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 

Perdavimas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Mažmeninis 

aptarnavimas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Karštas vanduo 
          1 1 

Iš viso: 21 20 20 20 20 20 20 19 20 21 23 23 
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 Darbuotojų skaičius 2020m. 
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Administracija 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 

Gamyba 13 13 13 13 13 13 13 12 12 20 20 19 

Perdavimas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

Mažmeninis 

aptarnavimas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Karštas vanduo 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Komunalinio 

padalinys 

           48 

 

Iš viso: 23 23 23 24 24 24 24 23 22 30 29 76 

2020 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 76 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų skaičius – 30.  

Per 2020 m. buvo priimta darbuotojų – 58, atleista – 6 darbuotojai. 

Darbuotojų skaičiaus išaugimą lėmė UAB “Kazlų Rūdos komunalininkas“ prijungimas reorganizavimo 

būdu.  Įmonės organizacinė struktūra yra nuolat tobulinama, pritaikant prie naujų tikslų, užduočių. Siekiama, kad 

ji sudarytų sąlygas efektyviai vykdyti įmonės veiklą. 

 Darbuotojų skaičius 2021m. 
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Šilumos ūkis 

Gamyba 19 19 19 19 14 14 14 14 15 15 15 15 

Perdavimas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Mažmeninis 

aptarnavimas 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Karštas vanduo 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Viso: 26 26 26 26 21 21 21 21 22 22 22 22 

 Vandens tiekimas nuotekų tvarkymas 

Vandens gavyba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vandens ruošimas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vandens pristatymas 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Nuotekų surinkimas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

Nuotekų valymas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Dumblo tvarkymas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Netiesiogine veikla 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Apskaitos veikla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Viso: 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 18 

 Kita veikla 

Nereguliuojamos 

veiklos 

20 20 20 20 21 22 22 23 22 21 21 21 

Viso: 20 20 20 20 21 22 22 23 22 21 21 21 

 
Administracija 

Administracija 10 10 10 12 10 10 10 11 9 8 8 9 

Viso: 10 10 10 12 10 10 10 11 9 8 8 9 

Iš viso: 74 74 74 75 69 70 72 72 70 68 68 70 
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2021 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 70 darbuotojų. Vidutinis darbuotojų skaičius – 71.  

Per 2021 m. buvo priimta darbuotojų – 31, atleista – 36 darbuotojai. 

 

Darbo užmokesčio pokyčiai 2019m. – 2021m. 
 

2019m. priskaičiuotas darbo užmokestis - 309 371 Eur., kompensacijos už nepanaudotas atostogas – 

1 947 Eur., Išeitinės išmokos – 869 Eur.  

2020m. priskaičiuotas darbo užmokestis –418 831 Eur., kompensacijos už nepanaudotas išmokos – 882 

Eur.  Darbo užmokesčio išaugimą lėmė didėjantis darbo užmokestis darbuotojams, bei  UAB “Kazlų Rūdos 

komunalininkas“ prijungimas reorganizavimo būdu.  

2021m. priskaičiuotas darbo užmokestis –1 009 910,66 Eur., kompensacijos už nepanaudotas atostogas 

sudarė  17696,5Eur., Išeitinė išmokos – 11020,14 Eur.  Darbo užmokesčio išaugimą lėmė didėjantis darbo 

užmokestis darbuotojams, bei  didelė darbuotojų kaita. 

Priskaičiuoto darbo užmokesčio suma analizuojamu laikotarpiu kito. Tam įtakos turėjo darbuotojų etatų 

struktūrų pakeitimai, darbuotojų kaita, išėjusiems iš darbo darbuotojams mokamos nepanaudotų atostogų ir 

išeitinės kompensacijos. Taip pat gamybos darbuotojų dirbamas laikas nakties valandomis, švenčių dienomis, 

viršvalandžiai. 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

KOKYBINIAI VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Šilumos Lyginamieji rodikliai 

 

VERT UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pagal realizuojamos šilumos kiekį priskiria V šilumos 

tiekėjų grupei, kuri per metus realizuoja mažiau nei 25 tūkstančių MWh  šilumos energijos per metus. Atitinkamai 

pagal gamtinių dujų kiekį kuro struktūroje Bendrovė priskiriama D pogrupiui. Šių įmonių šilumos gamybos 

struktūroje gamtinės dujos sudaro mažiau, nei 25 proc.  Lyginamieji veiklos rodikliai pateikiame lentelėje 4. 

 

2020 metų šilumos tiekėjų lyginamieji šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens 

tiekimo veiklos rodiklių lyginimas su faktiniais Bendrovės 2021 metų rodikliais 

 Lyginamosios 

kuro sąnaudos 

(kgne/MWh) 

Lyginamosios 

šilumos gamybos 

elektros energijos 

sąnaudos 

(kWh/MWh) 

Lyginamosios 

šilumos 

perdavimo 

elektros energijos 

sąnaudos 

(kWh/MWh) 

Lyginamosios vandens 

sąnaudos šilumos 

perdavimo technologinėms 

reikmėms (m3/kms) 

 

Faktiniai 

bendrovės 

rodikliai 

 

90,29 

 

14,50 

 

6,21 

 

34.32 

V grupė 98,691 13,446 5,539 24,885 

Pastaba. 2020 m. šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir 

atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamieji rodikliai patvirtinti Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. rugsėjo 15d. nutarimu Nr. O5E-1066. 

Šilumos gamybai Kazlų Rūdos katilinėje 100 % naudojamas biokuras, avariniu atveju gali būti 

naudojamas žymėtas dyzelinis kuras, mažosiose katilinėse - granulės. Bendrovė VERT nustatytų lyginamųjų kuro 

sąnaudų neviršija. 
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Bendrovė per 2021 m. sunaudojo 22,36 tūkst. m3 šalto vandens karšto vandens ruošimui, o vartotojai 

karšto vandens deklaravo 20,64 tūkst. m3 karšto vandens. Netektys dėl vartotojų nedeklaruoto karšto vandens 

kiekio 7,8 %.. Nuo 2020 m. gruodžio 1d. įmonė yra karšto vandens tiekėjas.  

Nuoseklus darbas reguliuojant, remontuojant tiek šilumos gamybos įrenginius, tiek perdavimo tinklus 

ataskaitiniu laikotarpiu leido bendrovei išlaikyti šilumos gamybos ir perdavimo lyginamuosius rodiklius. 

 

Šilumos kainos dinamika 

 

Bendrovė vartotojams taiko Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021-07-15 nutarimu Nr. 

O3E-824 „Dėl UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“  šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ nustatytas 

šilumos kainos dedamąsias: 

❖ Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji: 3,08  ct/kW;  

❖ Šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji: 1,27  ct/kWh;  

❖ Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį: 0,21 ct/kWh;  

2020 rugsėjo 28d. Kazlų Rūdos savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS – 234 nusprendė sumažinti karšto 

vandens ir šilumos energijos vartotojams už UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ centralizuotai teikiamą šilumą 

grąžinamų investicijų dalį – 0,50 euro ct/kWh be PVM, išskaičiuojant ją iš įmonės nustatytos bazinės šilumos 

energijos kainos. Papildoma dedamoji taikoma nuo 2020 m. lapkričio mėn. iki naujos bazinės kainos įsigaliojimo, 

bet ne ilgiau kaip iki 2021 metų gegužės 1 dienos 

2021 rugsėjo 27d. Kazlų Rūdos savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS – 207 nusprendė  

sumažinti karšto vandens ir šilumos energijos vartotojams už UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ centralizuotai 

teikiamą šilumą grąžinamų investicijų dalį – 0,48 euro ct/kWh be PVM, išskaičiuojant ją iš įmonės nustatytos 

bazinės šilumos energijos kainos. Papildoma dedamoji taikoma nuo 2021 m. lapkričio mėn. 2022 metų gegužės 

1 dienos. 

Vadovaujantis VERT nustatyta metodika šilumos ir karšto vandens kainos vartotojams 

perskaičiuojamos kas mėnesį, atsižvelgiant į faktiškai pirkto biokuro kainas.  

Bendrovės šilumos kainos dinamika 2020m. -2021m. 

 

Šilumos kainos  dinamika 2020 – 2021m. ct/kWh, be PVM 

Vidutinė šilumos kaina Kazlų Rūdoje lyginant 2020m. su 2021 m. padidėjo 2,4%. 

 

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pirkto biokuro kainų palyginimas su vidutine šalies biokuro kaina  

6,77 6,76 6,77 6,76 7,16 7,20 7,20 6,80 6,56 6,57
6,10 6,206,23 6,32 6,38 6,52 6,81 7,10 6,71 6,70

7,47 7,45 7,18
7,97

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

2020-2021 m. šilumos kainos dinamika, ct/kWh, be PVM

2020m. 2021m.
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 UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ biokuro pirkimo kainos ir vidutinės šalies biokuro palyginimas 

2021m. 

 

2021 m.  bendrovės faktiškai nupirkto biokuro vidutinė kaina 14,98 eur/MWh. 

 Medienos skiedros ir medienos granulės buvo paramo’s energijos išteklių biržoje „BALTPOOL“. 

 

 

Bendrovė šildo 117125,3 m2 plotą, aptarnauja 1589 vartotojus. Pagrindinė veikla labai priklauso nuo 

klimatinių oro sąlygų, kas įtakoja pagaminamos ir tiekiamos šilumos kiekį, o nuo jo priklauso Bendrovės pajamos.  

Informacija apie šilumos gamybą ir tiekimą (palyginimui parinkti 2019 – 2021 m. duomenys) pateikta  
lentelėje: 
 

 Mato vnt. 2021 m. 2020 m. 2019 m. 

Pagaminta  MWh 20060 16269 16723 

Šilumos nuostoliai MWh 3290 3424 3427 

Patiekta vartotojams MWh 16770 12845 13296 

Iš to skaičiaus:     

     gyventojai MWh 11797 9738 10272 

     įmonės MWh 4973 3107 3024 

 

11,44
12,51

10,85

13,13

9,99 9,96

14,11 13,95
15,58

21,73
20,63

25,88

10,61
11,45 11,31 11,45

10,72 10,56
11,65

12,54

14,86

18,44
19,7

21,56

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Faktiškai pirkto biokuro  kainos ir vidutinės šalies biokuro kainos palyginimas 
2021 m.

Bendrovėje faktiškai pirkto biokuro kaina, Eur/MWh Vidutinė energijos išteklių biržos kaina šalyje,Eur/MWh
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Šilumos gamyba buvo vykdoma Kazlų Rūdos katilinėje ir 14-oje mažųjų katilinių. Šilumos perdavimo 

vamzdynuose techniniai nuostoliai sudarė   16,4 %, lyginant su praėjusiais metais – sumažėjo 4,6 %. 

 

Informacija apie Bendrovės eksploatuojamose  katilinėse pagamintą šilumos kiekį MWh 

 

Gamybos objektas Naudojama kuro rūšis 
Pagaminta šilumos 

energijos, MWh 

Kazlų Rūdos katilinė biokuras; skystas kuras 18077 

Mobili ( rezervinė) katiline biokuras 852 

14 mažųjų katilinių biokuras; granulės 1131 

VISO:  20060 

 

 

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rodikliai 

 

 

 
Bendrovė aprūpina geriamuoju vandeniu Kazlų Rūdos miestą bei savivaldybės gyvenvietes. 

Tiekiamas vien tik požeminis vanduo, kurio ištekliai gerokai viršija poreikius. Vandens išgavimo projektinis 

pajėgumas 1997 tūkst. m3 per metus. 2021 metais išgauta 331,7 tūkst. m3 geriamojo vandens iš  kurių parduota 

263,3 tūkst. m3.  

Lyginant su 2020 metais realizuoto geriamojo vandens kiekis padidėjo 15900 m3.  
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2020–2021 m. UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai išgauto, realizuoto vandens kiekiai (tūkstančiais kubinių 

metrų):  

Vandens gavyba ir pardavimai 

Metai Vandens gavyba Realizuotas 
vanduo 

Netektys Saviem 
poreikiam 

Netektys % 

 tūkst. m3 tūkst. m3 tūkst. m3 tūkst. m3  

2020 m. 304,4 247.4 47,5 9,4 15.6% 

2021 m. 331,7 263,3 57,3 11,1 17.3% 

 

Geriamojo vandens realizacija 2020-2021 metai. 

Metai Realizuota geriamojo vandens 
abonentams tūkst. m3 

Realizuota geriamojo vandens 
vartotojams tūkst. m3 

2020 m. 138.2 109.2 

2021 m. 134.6 128.7 

 

2020–2021 m. UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“  surinktų, realizuotų nuotekų tvarkymo paslaugų kiekiai 

(tūkstančiais kubinių metrų):  

 
 

Nuotekų surinkimas ir realizacija 2020-2021 metai. 

Metai Nuotekų 

surinkimas 

Realizuotos 

nuotekos 

Infiltracija Netektys % 

 tūkst. m3 tūkst. m3 tūkst. m3  

2020 m. 328.2 179.5 148.7 54.7% 

2021 m. 325.8 178.1 147.7 54.7% 

 
 

2021 metais nuotekų infiltracija sudarė 54,7% kaip ir 2020 m, t.y. į nuotekų valyklą atitekėjo 54.7% 

daugiau nuotekų, negu surinkta iš vartotojų. Pastebėtos tendencijos, kad infiltracija priklauso ir didėja nuo kritulių 

kiekio, ypač liūčių metu. Tuomet lietaus vanduo patenka į nuotekų tinklus per gatvėse ar kitose vietose įrengtų 

nuotekų šulinių liukus.  
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Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų dinamika  

 

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pradėtos taikyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019-05-24 d. 

Nutarimu Nr. O3E-155 suderintos ir 2019-06-27 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-140 

nustatytos perskaičiuotos bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei šių paslaugų 

pardavimo (atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo) kainos.  

Valstybinė  energetikos reguliavimo taryba 2021-01-08  raštu Nr. R2-(V)-98 leido UAB „Kazlų Rūdos šilumos 

tinklai“ iki naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų  suderinimo ir jų 

nustatymo, taikyti reorganizuotai UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ nustatytas kainas.  

 

 

 

 

Kaina 

galiojusi  iki 

2017-03-01 

Kaina galioja  

nuo2017-03-01 

Bazinė 

Kaina galioja 

nuo 2018-07-01 

I persk. 

Kaina galioja  nuo 

2019-09-01 

II persk. 

Patvirtinta VERT Nutarimu 2012-12-21  

Nr.O3-443 

2016-12-22  

Nr.O3-449 

2018-04-12 

Nr.O3E-103 

2019-05-24     

Nr.O3E-155 

Patvirtinta Savivaldybės tarybos 

Sprendimu 

Nustatytos 

vienšališkai 

VERT 

2017-01-25  

Nr.TSV(20)-

2743 

2018-05-30 

Nr.TS-113 

2019-06-27 

Nr. TS-140 

Geriamojo vandens tiekimas 

(Eur/m³) 

    

Vartotojams, kuriems vanduo 

apskaitomas daugiabučio namo bute 

 

0,52 

 

0,70 

 

0,69 

 

0,68 

Vartotojams, kuriems vanduo 

apskaitomas individualiame name  0,48 0,66 
 

0,65 

 

0,64 

 

Abonentams, perkantiems geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugas buities ir komerciniams 

poreikiams bei perkantiems geriamąjį 

vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir 

tiekiamą abonentams         

 

 

0,54 

 

0,75 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

0,74 

Abonentams, perkantiems geriamąjį 

vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą 

vartotojams ir abonentams bei geriamąjį 

vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir 

tiekiamą vartotojams,  

 

0,45 0,66 

 

 

 

0,65 

 

 

 

0,64 

Nuotekų tvarkymas (Eur/m³)     

Vartotojams, kuriems vanduo 

apskaitomas daugiabučio namo bute 

 

1,56 

 

1,52 

 

1,48 

 

1,61 

Vartotojams, kuriems vanduo 

apskaitomas individualiame name, bei 

perkantiems paslaugas daugiabučio namo 

įvade 

1,42 1,41 

 

1,37 

 

1,50 

Abonentams  

1,38 

 

1,41 

 

1,37 

 

1,50 

Abonentams, perkantiems vandenį 

patalpų šildymui ir karštam vandeniui 

ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai 

daugiabučio namo įvade 

1,38 1,41 

 

  

1,37 

 

 

1,50 

Nuotekų surinkimo mobiliosiomis 

transporto priemonėmis kaina (Eur/m3) 

 

2,60 

 

5,77 

 

4,24 

 

4,4 
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Daugiabučių administravimas ir techninė priežiūra 
2021 m. gruodžio 31 d. bendrovė administravo 67 (šešiasdešimt septyni) daugiabučius 

gyvenamuosius namus.  

2021 metais UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ administruodamas Kazlų Rūdos daugiabučius 

namus vykdė nuolatinius bei  kasmetinius statinių stebėjimus, bei darė įrašus „Statinio techninės priežiūros 

žurnaluose“. Taip pat buvo organizuojami susirinkimai įvairiais klausimais (renovacijos, atnaujinimo darbų, 

remonto darbų ir t.t.). Vykdant namų eksploatacijos darbus  2021 metais  daugiabučiuose namuose buvo atliekami 

įvairūs remonto darbai: pamatų, nuogrindų, fasadų, stogų, šalto vandens, nuotekų ir lietaus sistemų, laiptinių langų 

ir durų, elektros instaliacijos bei daug kitų darbų, smulkiems defektams šalinti. 

Kaupiamosios daugiabučių namų lėšos buvo naudojamos avarijoms šalinti tiek šalto vandens 

tiekimo ir nuotekų šalinimo, tiek ir šilumos punktų bei šildymo ir karšto vandens sistemose 2021 m. iš kaupiamųjų 

lėšų buvo keičiami laiptinių langai ir durys. Iš viso keturiems namams pakeisti laiptinių langai, lauko durų pakeista 

11 vnt. 

2022 metais bendrovė pasirašė valstybės paramos sutartį su APVA dėl daugiabučio namo 

Basanavičiaus g.14, Kazlų Rūdoje  modernizavimo, kurio vertė 1 039 536,32 eurų. Šiuo metu vykdomi 

namo  techninio darbo projekto projektavimo darbai. Statybos rangos darbai prasidės 2022m. III ketvirtį. 

    2023 metais numatoma renovuoti dar 4 daugiabučius  namus  Kazlų Rūdos mieste -Daukanto 

g.24,  Donelaičio g.3 ,  Maironio g.26,   Žemaitės g.10 . 
 

2022 m. pagal APVA programą Kazlų Rūdoje 15 daugiabučių namamų, viso 500 butuose bus keičiami  

suskystintų naftos dujų balionai ir dujų viryklės į elektrines virykles.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

LYGINAMOJI ANALIZĖ 
Pajamos 

2021 m. bendrovės pajamos 2 219 301 Eur.,  2020m. – 1071256 Eur.  

Bendrovės pajamos, Eur. 

 2020m. 2021m. 

Nr.14.   pardavimo pajamos  
 

1 056 162 2 199 224 

VERT reguliuojama veikla 953 440 1 671 580 

– šildymas ir karšto vandens tiekimas 907 539 1 215 292 

- geriamojo vandens tiekimas 32 366 456 288 

Kita nereguliuojama veikla 102 722 527 644  

- šildymo ir k.v.. sistemų priežiūra 51 630 38 002 

-karšto vandens apskaitos prietaisų mokestis 10010 12 376 

-šalto vandens apskaitos prietaisų mokestis 3525 27 488 

- kitos nepaminėtos pajamos 32 265 197 261 

- daugiabučių namų priežiūros pajamos 18 827 252 517 

Nr.15.  kitos veiklos pajamos: 10 889 12 312 

- nekilnojamojo turto nuoma   10 889 11 882 

- kitos nepaminėtos pajamos -  429 

Nr. 16. finansinės veiklos pajamos 

(delspinigiai ir kitos pajamos)  

4205  7 765 
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 Dėl savivaldybės sprendimu taikomos investicijų grąžos mažinimo įmonė negavo  67,379 tūkst. Eur., 

pajamų per 2021 metus. 

 

Mažinama investicijų dalis  0,50 euro ct/kWh be 

PVM 

0,48 euro ct/kWh be 

PVM 

Viso Eur. 

Nesurinktos pajamos dėl 

taikomos investicijų grąžos už 

šildymą 

42355,63 Eur. 19493,84 Eur. 61849,47 Eur. 

Nesurinktos pajamos dėl 

taikomą investicijų grąžos už karštą 

vandenį 

3363,02 Eur. 2166,63 Eur. 5529,65 Eur. 

Viso: 45718,65 Eur. 21660,47 Eur. 67379,12 Eur. 

 

 

 

 
 

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2021 m. procentinis pajamų pasiskirstymas veiklomis 

Didžiausią dalį pajamų sudarė surinktos pajamos už šildymą ir karšto vandens ruošimą – daugiau kaip 

55%.  Pajamos už šildymą 2021m. palyginti su 2020m. padidėjo 307,75 tūkst. Eur. Pagrindinę įtaką šilumos 

kainų augimui turi didėjančios biokuro kainos, kurias diktuoja pasaulinės energijos išteklių rinkos.  2021 

m. III ketv. didžiausia biokuro kaina susiformavo Marijampolės apskrityje – 15,31 Eur/MWh.  Pajamų padidėjimą 

taip pat įtakojo,  Kazlų Rūdos savivaldybės sprendimu perduotos eksploatuoti 14 mažųjų katilinių.  Šildomas 

plotas padidėjo iki 117125 kv.m.  

21% įmonės visų pajamų sudarė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pajamos, 

21%

0,6%

11%

12% 0,4%

UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai"2021 m. pajamų struktūra,%

Šildymas ir karšto vandens tiekimas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymas

Nekilnojamo turto nuoma ir kitos pajamos DGN priežiūra

Kitos nereguliuojamos veiklos pajamos Finansinės veiklos pajamos
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 11 % daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūros pajamos,   

  finansinės veiklos mažiau kaip 1%. 

Lyginti įmonės  veikloje surinktas pajamas 2021m. su 2020m. nėra korektiška, nes įmonė geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, bei kitą veiklą vykdo tik nuo 2020m. gruodžio mėn. 

 

 

 

 

 

 

Sąnaudos 

Bendrovė per 2021m.patyrė sąnaudų  – 2 314 641 Eur. 

2020m. patyrė sąnaudų 1 215080 Eur.  

 

  Veiklos sąnaudos, Eur. 

 2020 m. 2021m. 

PARDUOTŲ PREKIŲ (PASLAUGŲ ) SAVIKAINA   

Technologinėms reikmėms 95 076 256 749 

Kuro sąnaudos šildymui 205 964 339 987 

Amortizaciniai 179 728 231 969 

D.U. ir Sodra gamybai 331 635 714 776 

Einamas remontas, aptarnavimas  155 347 156 166 

Transporto priemonių sąnaudos 16 100 71 865 

Komunalinės paslaugos bei vidutinės 

 temperatūros nustatymas 

11 391 19 919 

Viso parduotų prekių (paslaugų) savikaina 995 241 1791 431 

PARDAVIMŲ    

D.U. ir Sodra mažmeniniam aptarnavimui 17 662 46 053 

Savo tinklapio bei klientų aptarnavimo  

sąnaudos 

11 665 20 354 

Viso pardavimo veiklos sąnaudos 29 327 66 407 

BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS 

 VEIKLOS SĄNAUDOS 

   

Bendrosios sąnaudos gamybos 22 395 43 577 

Administracinės  veiklos sąnaudos 157 292 385 832 

Mokesčių sąnaudos 8 076 32 714 

Amortizaciniai 2 620 8 231 

D.U. ir Sodra  administracijai 90 865 236 617 

Kitos administracinės sąnaudos 55 731           89 870 

Einamasis remotas, aptarnavimas - 18 400 

Viso bendrosios ir administracinės veiklos sąnaudos  

Sąnaudos 

179 687 429 409 

Iš viso: 1 204 255 2 287 247 
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Lyginti įmonės reguliuojamoje veikloje susidariusias sąnaudas 2021m. su 2020m. nėra korektiška, nes 

įmonės sąnaudų struktūra po reorganizavimo pasikeitus.   

 

 
UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ 2021 m. procentinis sąnaudų paskirstymas 

Per ataskaitinius metus didžiausią dalį sąnaudų sudarė darbo užmokesčio sąnaudos – 31%, kuro sąnaudos 

šildymui – 15%, ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 10%.  Technologinėms reikmėms sąnaudos sudarė 11% visų 

įmonės sąnaudų, tame sk. elektros, vandens technologinėms reikmės ir vandens perparduoti sąnaudos. Einamasis 

remontas – 7%, bendrosios administracinės veiklos sąnaudos 19%. Pardavimų veiklos , tinklapio ir klientų 

aptarnavimo sąnaudos bei komunalinės paslaugos ir vidutinės temperatūros palaikymo sąnaudos sudarė šiek tiek 

daugiau nei 4% visų bendrovės veikloje patirtų sąnaudų. Transporto priežiūra– 3%. 

 

Kitos veiklos sąnaudos   2021m. – 5770 Eur., 2020m. –1700 Eur.,  

 Kitos nereguliuojamos veiklos sąnaudos, Eur. 

 2020m. 2021m. 

Amortizaciniai atskaitymai  977 4805 

Žemės nuoma  612 612 

Elektra  93 - 

Kitos nepaminėtos veiklos sąnaudos  18              353 

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 2021m. – 21 624 Eur., 2020m. –9 126 Eur., 

 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, Eur. 

 2020m. 2021m. 

Banko paslaugos  2178 3986 

Palūkanos kredito   6927 13 777 

Kitos palūkanos    -               66 

Delspinigiai ir kitos sąnaudos nemažinančios pelno 

mokesčio 

             21 3 795 

11%

15%

10%
31%

7%

3%

1%

3%

19%

UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai" sąnaudų struktūra, %

Sąnaudos Technologinėms reikmėms Kuro sąnaudos šildymui Amortizacinės sąnaudos

D.U. ir Sodra gamybai Einamas remontas, aptarnavimas Transporto  eksplotacinės sąnaudos

Komunalinės paslaugos Pardavimų veiklos sąnaudos Bendrosios administravimo sąnaudos
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Bendrovė 2021m. - patyrė nuostolį 95 341 Eur.,  2020m. - patyrė nuostolį 143 825 Eur 

 2019m. – pelnas prieš apmokestinimą 90 511 Eur. 

  

2021 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas 

 2021m. 

Ankstesniųjų finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių 

finansinių metų pabaigoje     

                                                                

825 897 

 

Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostolis)  

                                                                  -95 341 

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas 

(nuostoliai) - 

Pervedimai iš rezervų - 

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - 

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso  730 556 

Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 

Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus ( skirta tantjemoms 2021 08 05 Nr. AT-481) -3000 

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 

Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos 

nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams                                                 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų  pabaigoje, perkeliami 

į kitus 2021 finansinius metus.                                                        

727 556 

 

 

 

Ilgalaikis turtas 

Ilgalaikio materialiojo bei nematerialiojo  turto metų pabaigoje bendrovė turėjo už 18 315 062 Eur. 

įsigijimo verte.  

Sukaupto nusidėvėjimo  suma  metų pabaigai  8 064 832 Eur. 

 Likutinė balansinė vertė 10 250 230  Eur.  

Per 2021 metus įsigyta turto už 605 394 Eur . Tame tarpe, pasitikėjimo teise perimtas iš Kazlų Rūdos 

savivaldybės – 145 404 Eur., naujai įsigyti 166423 Eur.ir nebaigta statyba bei ruošiamas ilgalaikis turtas 

eksploatacijai -293 567 Eur. 

 

Per 2021 metus nurašyta ilgalaikio turto 

- dėl netinkamo naudoti  ilgalaikio turto likutine balansine verte -352 Eur 

-nurašyta į sąnaudas iš nebaigtos statybos  užpajamuota ne į tą išlaidų straipsnį patekusi suma – 253 Eur. 

 

Ilgalaikio turto priskaičiuota  nusidėvėjimo suma;  

2021m.- 844 993 Eur. 

Bendrovė  yra įkeitus ilgalaikį turtą bankui dėl apyvartinio kredito nekilnojamo turto likutine verte 485 

158 Eur. 
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