




 1 

 
 

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  

 „VARĖNOS ŠILUMA” 
 

 

 

 

 

 

2020 METŲ METINIS PRANEŠIMAS 
 

 

 

 

 
 

L. e. p. Direktorius Jonas Endrikis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m.  

Varėna 



 2 

 UAB „Varėnos šiluma” 2020 m. veiklos ataskaita parengta analizuojant įmonės veiklos 

rezultatus bei juos palyginant su 2019 m. (kai kurias atvejais ir ilgesniu laikotarpiu).  

 

ĮMONĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS 
 

         Uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos šiluma“ įsteigta 2000 m. gegužės mėn. 28 d. Steigėjas – 

Varėnos rajono savivaldybės taryba.  Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinių metų pradžioje buvo 3 

267 085 Eur. Bendrovė jungė 25 akcininkus, turinčius 1 126 581 akciją. Pagrindiniam bendrovės 

akcininkui – Varėnos rajono savivaldybei priklausė 1 121 572 akcijos (99,55 %). Bendrovės įstatinis 

kapitalas nuo 2020 m. liepos 10 d. (kai prie UAB „Varėnos šiluma“ buvo prijungta UAB Varėnos 

komunalinis ūkis“) yra 3 296 082 Eur. Jis padalintas į 1 136 580 akcijų. Akcininkų skaičius išliko toks 

pats – 25 akcininkai. Pagrindiniam akcininkui – Varėnos rajono savivaldybei priklauso 1 131 571 

akcija (99,56 %). Kiti akcininkai yra esami arba buvę bendrovės darbuotojai. Bendrovė yra Lietuvos 

šilumos tiekėjų asociacijos narė.  

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir įmonės 

direktorius. Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, 

Šilumos ūkio įstatymu, įmonės įstatais, administracijos darbo reglamentu, pareiginiais nuostatais, 

administracijos vadovo įsakymais ir kitais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais. 

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Tik 

visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę keisti ir papildyti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos 

Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus, rinkti ir atšaukti valdybos narius, tvirtinti 

metinę finansinę atskaitomybę bei valdybos pateiktą bendrovės veiklos ataskaitą, didinti bei mažinti 

įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei svarstyti kitus įstatymo numatytus klausimus.  

 

ĮMONĖS VYKDOMOS VEIKLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilumos gamybos ir jos pardavimo vartotojams pajamos 2020 m. sudarė 79 % visų įmonės 

gautų pajamų, karšto vandens tiekimas kartu su skaitiklių aptarnavimu – 8,2 %, šildymo ir karšto 

vandens sistemų eksploatavimas – 3,6 %, kita veikla, t. y. pastatų administravimas, techninė priežiūra, 

pastatų atnaujinimas (modernizavimas), transporto bei nekilnojamojo turto nuoma, paslaugos 

vartotojams – 9,2 %.  

 

 

Šilumos tiekimas Karšto vandens tiekimas 

Šildymo ir karšto vandens 

sistemų priežiūra 

Kita veikla 

UAB 

„Varėnos 
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I. ŠILUMOS GAMYBA IR PERDAVIMAS 
 

UAB ,,Varėnos šiluma“ eksploatavo Varėnos miesto, Naujųjų Valkininkų, Matuizų, 

Merkinės, Panočių, Vilkiautinio, Užuperkasio, Perlojos ir Senosios Varėnos katilines. 

 

1 lentelė 

Katilinė 
Mato 

vnt 

2020 m. 

planas  

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. 

planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. faktu 

Varėnos MWh 42920 36754 39045 -6166 -2291 

N. Valkininkų MWh 3200 1824 2150 -1376 -326 

Matuizų MWh 3850 3514 3642 -336 -128 

Sen. Varėnos MWh 550 417 456 -133 -39 

Panočių MWh 600 470 521 -130 -51 

Užuperkasio MWh 580 471 474 -109 -3 

Merkinės MWh 680 484 569 -196 -85 

Vilkiautinio MWh 650 505 578 -145 -73 

Perlojos MWh 630 463 536 -167 -73 

Viso: MWh 53660 44902 47971 -8758 -3069 

Parduotas 

kiekis 
MWh 44170 36477 38694 -7693 -2217 

Nuostolis MWh 9490 8425 9277 -1065 -852 

Nuostolis % 17,7 18,8 19,3 1,1 -0,6 

 

    

1 grafikas 

 
 

1 lentelėje ir 1 grafike pateikti duomenys apie per 2020 m. planuotą bei faktiškai pagamintą ir 

parduotą šilumos kiekį atskirose katilinėse bei patirtus nuostolius. Taip pat palyginimui pateikti 2019 

m. gamybos, pardavimo bei nuostolių šilumos tinkluose rodikliai. 2020 m. planuoti pagaminti šilumos 

kiekiai nustatyti VERT (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos).  
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Per 2020 m. įmonė pagamino 8758 MWh šilumos mažiau, taip pat pardavė 7693 MWh 

mažiau nei buvo planuota ir pagamino 3069 MWh, o pardavė 2217 MWh mažiau nei 2019 metais. 

Šilumos perdavimo trasose nuostoliai sudarė 8425 MWh arba 18,8 % nuo pagaminto šilumos kiekio. 

Palyginant su 2019 metais, šilumos tinkle nuostoliai nuo pagamintos šilumos kiekio sumažėjo 852 

MWh, o lyginant su 2020 m. planu, net 1065 MWh. Šilumos nuostoliai tinkluose ataskaitiniais metais 

sumažėjo dėl tinkamai pasirinkto tinklų hidraulinio režimo, daugiau skiriant dėmesio vartotojų šilumos 

įrenginių darbo režimams ir sąlyginai dėl žemesnės tiekiamo termofikacinio vandens temperatūros, 

esant aukštesnei oro temperatūrai šildymo sezono metu. 

Šilumos gamybos, o tuo pačiu ir pardavimo sumažėjimą pagrinde lėmė aukštesnė vidutinė 

šildymo sezono lauko temperatūra. 2019 m. vidutinė šildymo sezono lauko temperatūra buvo apie 2,6 
0C, 2020 – apie 3,6 0C. Dėl šios priežasties nebuvo pagaminta ir parduota vartotojams apie 2000 MWh 

šilumos. Kita šilumos gamybos sumažėjimo priežastis – pastatų atnaujinimas (modernizavimas). Dėl 

šios priežasties šilumos gamyba sumažėjo apie 200 MWh. 

 

 

2 grafikas 
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2 grafike pateikta informacija apie šilumos vartojimą prieš ir po daugiabučių namų 

atnaujinimą (modernizavimą). Šie daugiabučiai namai buvo renovuojami 2020 m. Grafike pateiktas 

šilumos suvartojimo mažėjimas neatspindi pilno renovacijos efekto, nes namų apšiltinimas buvo 

pradėtas skirtingu laiku ir dalis pastatų 2020 m. pirmame ketvirtyje dar nebuvo apšiltinti.  

 

Žemiau pateiktose lentelėse nurodyti lyginamieji rodikliai pagal 1 lentelėje nurodytus 

faktinius 2020 m. šilumos gamybos ir realizacijos duomenis.  
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I.I KINTAMOS ŠILUMOS GAMYBOS SĄNAUDOS 

I.I.I KURAS 

2 lentelė. Sunaudotas kuro kiekis 1 MWh pagaminti per 2020 m. 

 
Mato 

vnt. 

2020 m. 

planas 

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. 

planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

faktu 

Kuras 1 

MWh 

šilumos 

pagaminti 

kg.n.e. 91,52 91,35 91,40 - 0,12 -0,05 

 

  3 grafikas  

 

2 lentelėje ir 3 grafike pateiktas VERT nustatytas reikalingas kuro kiekis, pagaminti vieną 

MWh šilumos bei faktiškas 2020 m. (palyginimui 2019 m.) įmonės pasiektas rezultatas. Mažesnis 

lyginamasis biokuro naudojimas 1 MWh pagaminti už VERT bazinėje kainoje nustatytą kuro kiekį ir 

mažesnis nei 2019 m. rodo, kad ataskaitiniais metais įmonė sugebėjo efektyviai eksploatuoti turimas 

katilines, pasiekti jų optimalų darbą.  

 

  3 lentelė 

Kuro rūšis 
Mato 

vnt. 

2020 m. 

planas 

2020 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. planu  

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

faktu  

Biokuras tne 4462 3739 4000 -723 -261 
 

Malkinė mediena tne 289 207 303 -82 -96 
 

Medienos granulės tne 160 156 82 -4 74 
 

Mazutas tne 0 0 0 0 0 
 

Skalūnų alyva tne 0 0  0 0 0 
 

Dyzelinas tne 0 0  0 0 0 
 

Viso: tne 4911 4102 4385 -809 -283 
 

tne – tona naftos ekvivalento 
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Kaip matosi 3 lentelėje, 2020 m. buvo planuota naudoti daugiau kuro, tačiau dėl mažesnės 

šilumos gamybos, kuro sunaudota mažiau nei planuota ir mažiau nei 2019 m. 2020 m. Naujųjų 

Valkininkų katilinėje nešildymo sezono metu šilumos gamybai buvo pradėtos naudoti medienos 

granulės. Dėl šios priežasties sumažėjo metinis malkinės medienos suvartojimas, o padidėjo granulių 

suvartojimas. Didesnis medienos granulių naudojimas šilumos kainai įtakos neturėjo, nes naudojamas 

kuras atitiko VERT nustatytą kuro struktūrą. 

 

4 grafikas 

 

 

4 lentelė. Kuro kainos per 2020 metų laikotarpį 

Kuro rūšis 
Mato 

vnt. 

2020 m. 

planas 

2020 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 2020 

m. planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. faktu 

Biokuras Eur/tne 240 135 186 -105 -51 

Malkinė 

mediena 
Eur/tne 226 206 237 -20 -31 

Medienos 

granulės 
Eur/tne 400 277 342 -123 -65 

Mazutas Eur/tne           

Skalūnų alyva Eur/tne           

Dyzelinas Eur/tne           

                

 Biokuras ir medienos granulės 2020 m. buvo perkamos per biokuro biržą ,,Baltpool”, o 

malkinė mediena pagal sudarytą dvišalę sutartį su viešą konkursą laimėjusia įmone. Biokuro biržoje 

nukritus biokuro kainai ir įmonei lanksčiai vykdant jo pirkimus, stebint kainų pokyčius, ataskaitiniais 

metais biokuras buvo nupirktas net 27 proc., malkinė mediena – 13 proc., o granulės 19 proc. pigiau 

nei 2019 m.  

           Esant žemesnei kuro kainai ir mažesniam kuro sunaudojimui dėl mažesnės šilumos 

gamybos, 2020 m. kuro sąnaudos buvo ženkliai  mažesnės nei planuotos ir net 257 tūkst. Eur (30,4 

proc.) sumažėjo nei 2019 m.      
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5 lentelė. Sąnaudos kurui per 2020 m. laikotarpį 

Kuro rūšis 
2020 m. 

planas 

2020 m.  

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. 

planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

faktu 

Biokuras* Tūkst. Eur 1074 503 746 -571 -243 

Malkinė mediena Tūkst. Eur 65 43 72 -22 -29 

Medienos granulės Tūkst. Eur 64 43 28 -21 15 

Mazutas Tūkst. Eur           

Skalūnų alyva Tūkst. Eur           

Dyzelinas Tūkst. Eur           

Viso: Tūkst. Eur 1203 589 846 -614 -257 

* - suma su laboratoriniais tyrimais 

 

I.I.II ELEKTROS ENERGIJA 

6 lentelė. Elektros energijos sąnaudos 1 MWh pagaminti 2020 m. 

  Mato vnt. 
2020 m. 

planas 

2020 m.  

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

faktu 

Elektros energija kWh/MWh 20,68 17,48 18,14 -3,2 -0,66 

        

Lyginamosios elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh) parodo, kaip efektyviai vartojama 

elektros energija šilumos gamyboje. Galiojančioje bazinėje kainoje 2020 m. laikotarpiui nustatyta ir 

planuota norma 1 MWh šilumos pagaminti nebuvo pasiekta, t. y. įmonė įdiegusi tam tikras priemones 

elektros energiją naudojo racionaliai, kas leido lyginamąsias elektros energijos sąnaudas 2020 m. 0,66 

kWh/MWh sumažinti  lyginant su 2019 m., o tai sudarė apie 30 tūkst. kWh, kas sudaro apie 3200 eurų. 

2020 m. įmonė elektros energijos sąnaudas sumažino taupydama bei ieškodama efektyvesnių 

būdų jai naudoti, t.y. nustatant optimalius šilumos gamybos įrenginių darbo režimus, naudojant 

daugiau elektrą taupančių priemonių. 

 

7 lentelė. Elektros energijos kainos 2020 m. 

  
Mato 

vnt. 

2020 m. 

planas 

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. planu 

Skirtumas 

lyginant 

su 2019 

m. faktu 

Elektros energijos kaina cnt/kWh 0,11 0,11 0,1 0 0,01 
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8 lentelė. Elektros energijos sąnaudos 2020 m. 

  Mato vnt. 
2020 m. 

planas 

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 2020 

m. planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

faktu 

Sąnaudos elektros 

energijai 
Tūkst. Eur 122 88 89 -34 -1 

 

Nors 2020 m. buvo padidėjusi elektros energijos kaina,  sąnaudos elektros energijai sumažėjo 

dėl mažesnės šilumos gamybos naudojant mažiau elektros energijos (2020 m. suvartota 784,8 tūkst. 

kWh, o 2019 m. 870,4 tūkst. kWh) ir dėl efektyvesnio elektros vartojimo, kaip pateikta 6 lentelėje.  

 

I.I.III. VANDUO TECHNOLOGIJAI 

 

9 lentelė. Vandens sąnaudos 1 MWh pagaminti 2020 m. 

  Mato vnt. 
2020 m. 

planas 

2020 m.  

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. 

planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. faktu 

Vanduo 

technologijai 
m3/MWh 0,11 0,06 0,08 -0,05 -0,02 

 

Bazinėje kainoje, galiosiančioje 2018 – 2022 m. laikotarpiu yra nustatyta 0,11 m3/MWh 

lyginamoji technologinio vandens  norma vieno MWh gamybai bei perdavimui šiluminėse trasose iki 

vartotojo. 2020 m. įmonė sumažino plane numatytą sunaudoti vandens kiekį 1 MWh šilumos 

pagaminti savo įrenginiuose bei ją pateikti iki vartotojo. Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos 

gamyboje  lyginant su 2019 m. sumažėjo 0,02 m3/MWh. 

 

10 lentelė. Vandens kainos 2020 m. 

Pavadinimas Mato vnt. 
2020 m. 

planas 

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su  

2020 m. planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

faktu 

Vandens kaina Eur/m3 0,91 0,95 0,8 0,04 0,15 

 

              Visą technologijai naudojamą vandenį įmonė perka iš UAB „Varėnos vandenys”, esant 

avarinei ar ypatingai situacijai, kaip alternatyvų vandens tiekimo šaltinį būtų galima naudoti 

Derėžnyčios tvenkinio vandenį. 2020 m. visą vandenį įmonė pirko iš UAB „Varėnos vandenys”. 

Vartojant sąlyginai nedidelį vandens kiekį, įmonei tikslingiau pirkti vandenį iš vandens tiekimo 

įmonės, nei naudoti paviršinį vandenį iš tvenkinio, nes patiriamos pakankamai nemažos elektros 

sąnaudos.  
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11 lentelė. Vandens sąnaudos 2020 metais 

 Pavadinimas Mato vnt. 
2020 m. 

planas 

2020 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 2020 

m. planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

faktu 

Sąnaudos 

vandeniui 
Tūkst. Eur 5 2,6 3 -2,4 -0,4 

 

  Technologinio vandens sąnaudos 2020 m. buvo mažesnės negu nustatytos VERT bazinėje 

kainoje, o taip pat mažesnės nei 2019 m., nors perkamo vandens kaina yra padidėjusi. Tai lėmė 

mažesnis suvartoto vandens kiekis, sutvarkius šilumos trasų sandarumą ir patyrus juose mažesnius 

vandens praradimus.  

 

12 lentelė. Viso kintamos sąnaudos 

 

Pavadinimas Mato vnt. 
2020 m. 

planas 

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. 

planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

faktu 

Kuras Tūkst. Eur 1203 589 846 -614 -257 

Elektros energija Tūkst. Eur 122 88 89 -34 -1 

Vanduo Tūkst. Eur 5 2,6 3 -2,4 -0,4 

Pelenų utilizavimas Tūkst. Eur 20 1,2 0 -18,8 1,2 

Laboratoriniai tyrimai Tūkst. Eur 3 3,8 3 0,8 0,8 

Viso:   1353 684,6 941 -668,4 -256,4 

 

  

5 grafikas 

 
        

Šilumos gamybos kintamas sąnaudas sudaro kuro technologijai sąnaudos, elektros 

energijos sąnaudos, vandens technologijai sąnaudos bei pelenų utilizavimo ir laboratorinių tyrimų, 

skirtų kuro kokybei nustatyti, sąnaudos. Kaip matosi 12 lentelėje ir 5 grafike, didžiausią dalį 

kintamų sąnaudų sudaro sąnaudos kurui. 
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     2019 m. įmonė nebuvo patyrusi pelenų utilizavimo sąnaudų, nes juos nemokamai paimdavo 

vietiniai ūkininkai savo reikmėms. 2020 metais, dėl susikaupusių pelenų pertekliaus, dalis pelenų buvo 

perduoti juos utilizuojančiai įmonei ir buvo patirta 1,2 tūkst. Eur pelenų utilizavimo sąnaudų. 

 Laboratorinių tyrimų sąnaudos neženkliai padidėjo, nes, per biokuro biržą nupirkus biokurą 

iš daugiau tiekėjų, buvo ištirta daugiau kuro kokybės mėginių.  

 

 

I.II PASTOVIOS ŠILUMOS GAMYBOS SĄNAUDOS 2020 METAIS 
 

13 lentelė. Pastovios šilumos gamybos sąnaudos 2020 m. 

Sąnaudų 

pavadinimas 

Mato  

vnt. 

2020 m. 

planas 

2020 m.  

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant 

su 2020 

m. planu 

Skirtumas 

lyginant 

su 2019 m. 

faktu 

Nusidėvėjimas Tūkst. Eur 287 333 339 46 -6 

Personalas Tūkst. Eur 757 657 729 -100 -72 

Remonto Tūkst. Eur 197 113 141 -84 -28 

Mokesčių Tūkst. Eur 52 62 57 10 5 

Administravimo Tūkst. Eur 28 33 25 5 8 

Rinkodaros Tūkst. Eur 8 6 5 -2 1 

Palūkanos Tūkst. Eur 21 16 21 -5 -5 

Kitos sąnaudos Tūkst. Eur 11 9 10 -2 -1 

Viso: Tūkst. Eur 1361 1229 1327 -132 -98 

           

Pastovios šilumos gamybos sąnaudos ataskaitiniais metais sumažėjo 98 tūkst. Eur. lyginant 

su 2019 m. Tai lėmė sumažėjusios remonto sąnaudos ir mažesnės personalo sąnaudos. Kadangi įmonė 

2020 m. VMI buvo įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą, buvo išmokėtos valstybės subsidijos 

(toliau – Dotacijos). Dėl dotacijos šilumos gamybos veikloje personalo sąnaudos sumažėjo 45,5 tūkst. 

Eur, tačiau įvertinus gautą dotaciją šilumos gamybos veikloje, personalo sąnaudos vis tiek 23,5 tūkst. 

Eur buvo mažesnės lyginant su 2019 m. Kitos pastovios sąnaudos išliko beveik nepakitusios. 

Visos planuotos pastovios šilumos gamybos sąnaudos VERT suderintos bazinės kainos 

nustatymo metu 2017 m.  

 

I.III ŠILUMOS GAMYBOS SAVIKAINA 2020 METAIS 
 

14 lentelė. Šilumos gamybos savikaina 2020 m. 

Pavadinimas Mato vnt. 
2020 m. 

planas 

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. 

planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

faktu 

Kintamos sąnaudos Eur/MWh 26,17 18,77 24,24 -7,4 -5,47 

Pastovios sąnaudos Eur/MWh 30,33 33,7 34,1 3,37 -0,4 

  Eur/MWh 56,50 52,47 58,34 -4,03 -5,87 

  

2020 m. gaminamos šilumos energijos savikaina buvo 4,03 Eur/MWh mažesnė nei planuota 

ir net 5,87 Eur/MWh mažesnė nei 2019 m. Tai pagrinde lėmė ženkliai sumažėjusios kintamos 

sąnaudos, dėl įsigyto pigesnio biokuro kainos bei mažesnės jo normos 1 MWh šilumos energijos 

pagaminti.  
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 Nors pastovios sąnaudos 2020 m. buvo ženkliai sumažintos (13 lentelė), dėl mažesnės šilumos 

gamybos ir pardavimo (1 lentelė), šių sąnaudų dedamoji šilumos gamybos savikainoje 2020 m.  

lyginant su 2019 m. sumažėjo tik 0,4 Eur/MWh.  

 

I.IV 2020 METŲ ŠILUMOS PARDAVIMO KAINOS, PAJAMOS, SĄNAUDOS, 

PELNAS/NUOSTOLIS 
 

15 lentelė. 2020 m. šilumos pardavimo kainos, pajamos, sąnaudos, pelnas/nuostolis 

Pavadinimas Mato vnt. 
2020 m. 

planas 

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant 

su 2020 

m. planu 

Skirtumas 

lyginant 

su 2019 

m. faktu 

Grąžinama vartotojui Eur/MWh -3,6 -5,4 -5,4 -1,8 0 

Pardavimo kaina Eur/MWh 61,07 49,3 54,5 -11,77 -5,2 

Gautos pajamos Tūkst. Eur 2520 1800 2109 -720 -309 

Atliktos sąnaudos * Tūkst. Eur 2569 1915 2265 -656 -352 

t.t. palūkanos bankui Tūkst. Eur 9 16 21 7 -5 

pelnas/nuostolis Tūkst. Eur -49 -113 -156 -64 43 

 

          Iš pagrindinės šilumos tiekimo veiklos 2020 m. įmonė patyrė 113 tūkst. Eur. nuostolį. 

Sumažintos šilumos gamybos sąnaudos leido 2020 m. vidutinę šilumos pardavimo kainą sumažinti 5,2 

Eur/MWh lyginant su 2019 m. 2020 m. šioje veikloje gauta 45,5 tūkst. Eur. dotacija. Be dotacijos būtų 

patirta 159.5 tūkst. Eur nuostolis. Tai yra panašus skaičius kaip ir 2019 m., tačiau vertinant tai, kad 

2020 m. parduota 2200 MWh mažiau nei 2019 m., pardavus bent 2019 m. kiekį, įvertinus negautas 

pajamas skaičiuojant pastovias sąnaudas, nuostolis būtų sumažėjęs  apie 75 tūkst. Eur., o jeigu būtų 

parduotas bazinėje šilumos kainoje įskaičiuotas šilumos kiekis (44170 MWh (1 lentelė)) – būtų 

susidaręs apie 140 tūkst. Eur pelnas. 

                     

6 grafikas. Šilumos gamybos ir pardavimo tendencija 2017 – 2020 m.  

2017 2018 2019 2020

Pagaminta šilumos 53348 52108 47941 44902

parduota šilumos 43540 42225 38694 36477

Nuostoliai 9808 9883 9247 8425
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Šilumos gamybos ir pardavimo tendencija 2017-2020 metais

Pagaminta šilumos parduota šilumos Nuostoliai

 
         Iš pateikto grafiko matosi, kad, dėl šiltėjančių orų ir dėl daugiabučių namų renovacijos įtakos 

kasmet mažėja šilumos gamyba ir pardavimas. Lyginant pastaruosius ketverius metus, ataskaitiniais 

metais šilumos gamyba beveik prilygsta 2017 m. šilumos pardavimui.  
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II. KARŠTO VANDENS TIEKIMAS 2020 METAIS 
 

16 lentelė. Patiektas vartotojams karšto vandens kiekis per 2020 m. 

Pavadinimas Mato vnt. 
2020 m. 

planas 

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. faktu 

Karštas vanduo Tūkst. m3 74,2 75,6 71,4 1,4 4,2 

 

Pagrindiniai karšto vandens vartotojai yra daugiabučių namų gyventojai. Pramonės įmonės 

karšto vandens nenaudoja. Vartotojų skaičius išlieka panašus. Kadangi vartotojai labiau taupo ar 

racionaliau naudoja karštą vandenį, iki ataskaitinio periodo kiekvienais metais karšto vandens buvo 

parduodama vis mažiau. 2020 m. 5,5 proc. išaugo karšto vandens vartojimas. Vartojimo padidėjimą 

sunku paaiškinti, tai galimai įtakojo šalyje paskelbtas karantinas, kai gyventojai dažniau būna 

namuose, o tuo pačiu naudoja daugiau karšto vandens. 

 Nupirkto šalto vandens karšto vandens pašildymui, parduoto karšto vandens ir karšto vandens 

tiekimo nuostolio palyginimas su 2019 m. pavaizduotas 7 grafike.  

 

 

7 grafikas 

 
 

8 grafikas  
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II.I KINTAMOS KARŠTO VANDENS TIEKIMO SĄNAUDOS 2019 METAIS 

 

17 lentelė. Sunaudoti šilumos bei vandens kiekiai 1 m3 patiekti 2020 m. 

  
Mato  

vnt. 

2020 m. 

planas 

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 2020 

m. planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

faktu 

Geriamas vanduo Tūkst. m3 77,3 78,1 75,2 0,8 2,9 

Šilumos energija kWh/m3 51 51 51 0 0 

Tiekimo 

nuostolis 
Tūkst. m3 3,1 2,5 3,8 -0,6 

-1,3 

 

Komisijos suderintoje kainoje yra nustatyti palyginamieji, galimų patirti nuostolių, šilumos 

energijos vienam m3 karšto vandens paruošti rodikliai, kuriais įmonė ir vadovaujasi. Šis rodiklis 

nesikeičia ir yra 51 kWh/ m3. 2020 m. karšto vandens nuostoliai buvo 1300 m3 mažesni nei 2019 m. 

Tai galimai įtakojo gyventojų sąmoningumas laiku deklaruoti karšto vandens skaitiklių rodmenis,  

tikslesni (su mažesne paklaida) karšto vandens skaitikliai. Be to, įmonė ataskaitiniais metais dviejuose 

daugiabučiuose namuose įdiegė nuotolinio karšto vandens nuskaitymo sistemą, kas yra patogu 

vartotojams, nes nereikia deklaruoti karšto vandens skaitiklių rodmenų, tampa tikslesnė karšto vandens 

apskaita.  

 

18 lentelė. Šilumos ir vandens kainos 2020 m. 

  
Mato 

vnt. 

2020 m. 

planas 

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. 

planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. faktu 

Šilumos energija ct/kWh 5,72 4,93 5,45 -0,79 -0,52 

Vanduo Eur/m3 1,56 1,69 1,7 0,13 -0,01 

 

Šilumos energijos karštam vandeniui ruošti kaina yra taikoma tokia, kokia yra to laikotarpio 

nustatyta šilumos kaina. Šalto vandens kaina išliko panaši kaip 2019 metais. 

 

  19 lentelė. Kintamos sąnaudos šilumai ir vandeniui  2020 m.  

 

         Visą karštam vandeniui ruošti naudojamą vandenį įmonė perka iš UAB „Varėnos 

vandenys”. Šilumos energiją jo šildymui tiekia pati. 2020 m. šilumos kaina karštam vandeniui 

  
Mato 

vnt. 

2020 m. 

planas 

2020 m.  

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. 

planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

faktu 

Šilumos energija 
tūkst. 

Eur 
226 190 196 -36 -6 

Vanduo 
tūkst. 

Eur 
121 131 121 10 10 

 Viso: 
tūkst. 

Eur 
347 321 317 -26 4 
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paruošti buvo mažesnė nei 2019 m. dėl patirtų mažesnių šilumos gamybos sąnaudų. Skaičiuotina 

perkamo geriamo vandens kaina dalinai kinta, priklausomai nuo patiriamo jo nuostolio tiekime. 

Kintamos sąnaudos vandens pirkimui 2020 m. padidėjo 10 tūkst. Eur. lyginant su 2019 m. dėl 

didesnio vartotojų  karšto vandens vartojimo (4200 tūkst. m3  daugiau nei 2019 m.), tačiau bendros 

kintamos sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, dėl karšto vandens ruošimui  naudotos pigesnės 

šilumos energijos, padidėjo tik 4 tūkst. Eur.  

 

II.II PASTOVIOS KARŠTO VANDENS TIEKIMO SĄNAUDOS 2020 METAIS 

 

20 lentelė. Pastovios karšto vandens tiekimo sąnaudos 2020 m.  

Sąnaudos Mato vnt. 
2020 m. 

planas 

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. 

planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

faktu 

Nusidėvėjimas  Tūkst. Eur 0,77 0,12 0,31 -0,65 -0,19 

Materialinės  Tūkst. Eur 9,9 2,6 4,2 -7,3 -1,6 

Personalo  Tūkst. Eur 25 10 21,7 -15 -11,7 

 Viso Tūkst. Eur 35,67 12,72 26,21 -22,95 -13,49 

 

Pastovios karšto vandens sąnaudos 2020 m. sumažėjo 13,49 tūkst. Eur. Tai lėmė gautos 

dotacijos personalo sąnaudoms karšto vandens tiekimo veikloje. Per 2020 m. buvo gauta 4,5 tūkst. Eur 

dotacija, kas šia suma ir sumažino pastovias karšto vandens tiekimo sąnaudas. Be dotacijos per 2020 

m. įmonė būtų patyrusi apie 17. 2 tūkst. Eur sąnaudų, kas sudaro apie 9 tūkst. Eur mažiau nei 2019 m.  

 

II.III KARŠTO VANDENS TIEKIMO VARTOTOJAMS SAVIKAINA 2020 METAIS 

 

21 lentelė. Karšto vandens tiekimo vartotojams savikaina 2020 m. 

Pavadinimas 
Mato 

vnt. 

2020 m.  

planas 

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. 

planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

faktu 

Kintamos sąnaudos Eur/m3 4,66 4,25 4,44 -0,41 -0,19 

Pastovios sąnaudos Eur/m3 0,48 0,17 0,37 -0,31 -0,2 

Viso Eur/m3 5,14 4,42 4,81 -0,72 -0,39 

 

 2020 m. vartotojams tiekto karšto vandens savikaina buvo 4,42 Eur/m3, t. y. buvo 0,39 Eur 

mažesnė nei 2019 m. Savikainos sumažėjimą lėmė mažesnės sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje 

ir didesnis parduoto karšto vandens kiekis.  

 

II.IV KARŠTO VANDENS PARDAVIMO KAINOS IR PAJAMOS 2020 METAIS 

 

22 lentelė. Karšto vandens pardavimo kainos ir pajamos 2020 m.  

Pavadinimas Mato vnt. 
2019 m. 

planas 

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 2020 

m. planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

faktu 

Pardavimo kaina Eur/m3 5,2 4,6 4,8 -0,6 -0,2 

Gautos pajamos Tūkst. Eur 386 349 342 -37 7 

Viso sąnaudų Tūkst. Eur 382 334 343 -48 -9 

Pelnas/nuostolis Tūkst. Eur 4 15 -1 11 16 
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2020 m. vidutinė parduoto karšto vandens kaina buvo 0,2 Eur/m3 mažesnė nei 2019 m., 

tačiau ataskaitiniais metais, dėl parduoto didesnio karšto vandens kiekio ir patirtų mažesnių sąnaudų, 

įmonė pasiekė 15 tūkst. Eur pelną 

 

9 grafikas 

 
 

 

III. KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ APTARNAVIMAS 

 
III.I SĄNAUDOS 

 

23 lentelė. Pajamos ir sąnaudos karšto vandens skaitiklių aptarnavimo veikloje 2020 m.  

Pavadinimas Mato vnt. 
2020 m. 

planas 

2020 m.  

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. 

planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

faktu 

Abonentai Vnt. 3494 3471 3460 -23 11 

Aptarnavimo mokestis Eur 0,76 0,76 0,76 0 0 

Gautos pajamos Tūkst. Eur 31,87 31,65 31,5 -0,22 0,15 

Sąnaudos  Tūkst. Eur 24,7 11,2 17,2 -13,5 -6 

Pelnas/Nuostolis Tūkst. Eur 7,17 20,45 14,3 13,28 6,15 

 

Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis nustatytas Varėnos rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu ir šios veiklos pajamos sąlyginai yra pastovios. Aptarnaujamų 

vartotojų skaičiaus kitimas gaunamoms pajamoms turi tik minimalią įtaką. 2020 m. sumažėjo patirtos 

sąnaudos ir įmonė iš šios veiklos gavo 20,45 tūkst. Eur pelno. Didžiąja dalimi, sąnaudų sumažėjimą 

lėmė gauta darbo užmokesčio dotacija. 2020 m. buvo gauta apie 3,3 tūkst. Eur dotacijos. Be dotacijos 

įmonė būtų patyrusi apie 14,5 tūkst. Eur sąnaudų, kas yra apie 2,7 tūkst. Eur mažiau nei 2019 m. 

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo veiklos rezultatas labiausiai priklauso nuo per metus įsigytų 

skaitiklių skaičiaus bei jų metrologinio patikrinimo. 
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IV. PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ 

EKSPLOATACIJA 
 

IV.I SĄNAUDOS 

 

24 lentelė. Sąnaudos 

Pavadinimas Mato  

vnt. 

2020 m. 

planas 

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. 

planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

faktu 

Personalo Tūkst. Eur 62,3 30,7 55,5 -31,6 -24,8 

Materialinės Tūkst. Eur 4,8 7,9 7,7 3,1 0,2 

Nusidėvėjimas Tūkst. Eur 7,2 6,1 6,6 -1,1 -0,5 

Mokesčiai Tūkst. Eur 0,3 0,2 0,4 -0,1 -0,2 

Veiklos Tūkst. Eur 6,1 5,7 6 -0,4 -0,3 

Viso: Tūkst. Eur 80,7 50,6 76,2 -30,1 -25,6 

 

Kintamų sąnaudų šioje veikloje įmonė nepatiria. Pastovios šios veiklos sąnaudos 2020 m. yra 

mažesnės lyginant su 2020 m. planu, o lyginant su 2019 m. sumažėjo personalo sąnaudų, kadangi buvo 

gauta valstybės dotacija. Kitos sąnaudos išliko beveik tokios pačios kaip ir 2019 m. Pastatų šildymo ir 

karšto vandens sistemų eksploatacijos veikloje 2020 m. buvo gauta 24 tūkst. Eur dotacijos,  todėl tai 

vertinant pastovios šios veiklos sąnaudos būtų sumažėjusios apie 1,5 tūkst. Eur. lyginant su 2019 

metais. 

 

 

 

 

IV.II EKSPLOATACIJOS VEIKLOS PAJAMOS, VEIKLOS  

PELNAS/NUOSTOLIS 

 

25 lentelė. Pajamos iš sistemų eksploatacijos 2020 m.  

Pavadinimas 
Mato  

vnt. 

2020 m. 

planas 

2020 m.  

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant 

su 2020 

m. planu 

Skirtumas 

lyginant 

su 2019 

m. faktu 

Abonentai Vnt. 147 159 151 12 8 

Prižiūrimas plotas Tūkst. m2 187,6 216,3 187,6 28,7 28,7 

Aptarnavimo mokestis  Eur 0,034 0,032 0,034 -0,002 -0,002 

Gautos pajamos Tūkst. Eur 76,5 83,3 77 6,8 6,3 

Sąnaudos Tūkst. Eur 80,7 50,6 77 -30,1 -26,4 

Pelnas/Nuostolis Tūkst. Eur -4,2 32,7 0 36,9 32,7 

 

Ataskaitinių metų pabaigoje įmonė vykdė didesnio skaičiaus pastatų šildymo ir karšto 

vandens sistemų eksploataciją. Todėl ir už eksploataciją gautos pajamos padidėjo 6300 Eur lyginant su 

2019 m. Dėl metų bėgyje padidėjusio aptarnaujamo ploto, 25 lentelėje nurodytas aptarnavimo 

mokestis (0,032 Eur/m2) skaičiavimo metu susidaro mažesnis, nei kitais metais (nors faktiškai 

aptarnavimo tarifas nesikeitė). Per 2020 m. įmonei vykdant pastatų šildymo ir karšto vandens 

eksploatavimo veiklą, susidarė apie 32,7 tūkst. Eur pelnas. Įvertinus ankstesniame skyriuje nurodytas 

arbo užmokesčio dotacijas, įmonėje šioje veikloje vistiek būtų pasiektas  beveik 9 tūkst. Eur geresnis 

rezultatas nei 2019 m.  
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10 grafikas 

 
 

Kadangi šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) aptarnavimo mokestis  

yra pastovus ir galioja nuo 2012 m. rugsėjo 1 d., o tai reiškia, kad šios veiklos pajamos yra sąlyginai 

pastovios. 

2020 m. padidėjusį veiklos rezultatą lėmė didesnis pastatų, kurių šildymo ir karšto vandens 

sistemos buvo eksploatuojamos, plotas ir gautos dotacijos. 

 

V. KITA VEIKLA (DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMAS, TECHNINĖ 

PRIEŽIŪRA, PASTATŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS), 

TRANSPORTO, POILSIO PATALPŲ, KAMINO NUOMA) 

 
V.I SĄNAUDOS 

 

Sąnaudos kitai veiklai per 2020 metus 

 

Iki 2020 m. liepos 10 d., kai Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu prie UAB 

,,Varėnos šiluma“ buvo prijungta UAB ,,Varėnos komunalinis ūkis“, įmonė kitoje veikloje užsiėmė 

transporto, poilsio patalpų nuoma, nuomojo Varėnos katilinės kaminą telekomunikacijų įmonės 

antenoms įrengti, užsiėmė finansine veikla, tokia kaip apyvartinių taršos leidimų pardavimu ir pan. 

Nuo 2020 m. liepos 10 d. pagrindine kitos veiklos sritimi tapo daugiabučių namų 

administravimas, techninė priežiūra, remontas, pastatų atnaujinimas (modernizavimas). 

Žemiau pateiktoje lentelėje nurodytos kitos veiklos sąnaudos, kurios apima visas metines 

sąnaudas anksčiau vykdytos įmonės veiklos ir sąnaudas pastatų administravimui nuo UAB ,,Varėnos 

komunalinis ūkis“ prijungimo  prie UAB ,,Varėnos šiluma“, t.y. nuo 2020 m. liepos 10 d. 

 

 

26 lentelė 

Pavadinimas Mato vnt. 
2020 m. 

planas 

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. 

planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. faktu 

Personalo  Tūkst. Eur 4,2 23,2 4,1 19 19,1 

Materialinės    Tūkst. Eur 1,9 16 1,5 14,1 14,5 

Nusidėvėjimas  Tūkst. Eur 0,8 1,7 0,7 0,9 1 
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Mokesčiai Tūkst. Eur 0 1,4 0,3 1,4 1,1 

Veiklos  Tūkst. Eur 0,6 19,5 0,6 18,9 18,9 

Kitos sąnaudos * Tūkst. Eur 21 63,4 40 42,4 23,4 

Viso: Tūkst. Eur 28,5 125,2 47,2 96,7 78 

 

* - finansinės ir kitos sąnaudos neįtrauktos į kitas aukščiau išdėstytas veiklas, t.y. į kainodarą 

neįtrauktos sąnaudos (turto amortizaciniai atskaitymai, kiti atskaitymai neįtraukti į kitas sąnaudas).  

Kaip matosi 26 lentelėje, dėl įvykusio įmonių sujungimo padidėjo visos sąnaudos. Šioje ataskaitoje yra 

sudėtinga tiksliai nurodyti šios veiklos rezultato pokytį, nes  pastatų  administravimo veiklą įmonė 

vykdo tik pirmus (ir nepilnus) metus. 

 

V.II KITOS VEIKLOS PAJAMOS, PELNAS/NUOSTOLIS 

 

27 lentelė. Kitos veiklos pajamos, pelnas/nuostolis 

Pavadinimas Mato vnt. 2020 m. planas 2020 m. faktas 2019 m. faktas 

t.t. ATL 

pardavimas 
Tūkst. Eur 90 74.6 92.3 

Gautos pajamos Tūkst. Eur 120 210 119 

Sąnaudos Tūkst. Eur 28 125,2 47 

Pelnas/nuostolis Tūkst. Eur 92 84,8 72 

  

 Kaip matosi 27 lentelėje, viso įmonė per 2020 m. iš kitos veiklos patyrė 125,2 tūkst. Eur. 

sąnaudų ir gavo 210 tūkst. Eur. pajamų. Pagrindinės pajamos buvo gautos iš komunalinio ūkio veiklos 

(115 tūkst. Eur) ir iš apyvartinių taršos leidimų pardavimo (74,6 tūkst. Eur.). Kitos pajamos gautos iš 

mechanizmų, patalpų  nuomos ir finansinės veiklos (20,5 tūkst. Eur.). 

 Iš komunalinio ūkio veiklos per 2020 m. (nuo UAB ,,Varėnos komunalinis ūkis“ prijungimo 

prie UAB ,,Varėnos šiluma“) buvo patirta 50,1 tūkst. Eur sąnaudų (28 lentelė). Kitos sąnaudos 

susidarė iš finansinės įmonės veiklos bei kitų į kitas aukščiau išdėstytas veiklas neįtrauktų sąnaudų, t.y. 

į šilumos kainodarą neįtrauktų sąnaudų (turto amortizaciniai atskaitymai, kiti būtini atskaitymai 

neįtraukti į kitas veiklas). 2020 m. už parduotus apyvartinius taršos leidimus, kurie įmonei skiriami 

mazuto ir kito skysto kuro naudojimui, tačiau įmonė jo nenaudoja ir turi galimybę juos parduoti, buvo 

gauta 17,7 tūkst. Eur mažiau pajamų nei 2019 m., nes pagal nacionalinį apyvartinių taršos leidimų 

paskirstymo planą, įmonei buvo skirta mažiau leidimų. 

 

Komunalinio ūkio veiklos gautos pajamos ir sąnaudos 

 

28 lentelė.  Komunalinio ūkio veikla 

Personalo sąnaudos Eur 19,5 

Materialinės sąnaudos Eur 10,6 

Nusidėvėjimo sąnaudos Eur 1,0 

Mokesčių sąnaudos Eur 0,8 

Veiklos sąnaudos Eur 18,2 

Sąnaudos iš viso  Eur 50,1 

Administravimo pajamos   Eur 47,7 

Techninės priežiūros pajamos  Eur 11,1 

Elektrikų budėjimo pajamos  Eur 4,6 

Kredito grąžinimo pajamos  Eur 7,7 

Avarinių remonto darbų pajamos  Eur 16,6 
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Remonto darbų savivaldybės 

būstams pajamos 
 Eur 10,7 

Kitos pajamos  Eur 16,8 

Pajamos iš viso  Eur 115,0 

Pelnas/nuostolis  Eur 64,9 

 

            Metinis (nuo įmonių sujungimo) komunalinio ūkio veiklos rezultatas yra 64,9 tūkst. Eur 

pelno, tačiau, įvertinus tai, kad buvo gauta 54,7 tūkst. Eur dotacija, komunalinio ūkio veiklos rezultatas 

būtų – apie 10,2 tūkst. Eur pelno. Lyginant 2019 m. UAB ,,Varėnos komunalinis ūkis“ metinę 

ataskaitą, kai įmonė per metus buvo patyrusi 14,7 tūkst. Eur nuostolį, galima teigti, kad po įmonių 

sujungimo komunalinio ūkio veikla yra pelninga. 

 2020 m. toliau buvo vykdomas daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas). 

 Pateikiame suvestinę lentelę apie 2020 m. įvykdytus darbus arba užbaigtus atskirus darbų 

etapus. 

 

29 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Daugiabučio namo adresas Užbaigtas darbų etapas 2020 m. 

1. Aušros g. 6, Varėna Užbaigti statybos darbai 

2. Savanorių g. 44, Varėna Sudaryta statybos rangos darbų sutartis, vyksta darbai 

3. Kalno g. 1, Matuizos Užbaigti statybos darbai 

4. Vasario 16-osios g. 13, Varėna Užbaigti statybos darbai 

5. Vasario 16-osios g. 11, Varėna Užbaigti statybos darbai 

6. Vasario 16-osios g. 3, Varėna Sudaryta statybos rangos darbų sutartis, vyksta darbai 

7. J. Basanavičiaus g. 27, Varėna Parengtas techninis projektas 

8. M.K. Čiurlionio g. 59, Varėna Sudaryta statybos rangos darbų sutartis, vyksta darbai 

9. Parko g. 2, Panara Parengtas techninis projektas 

10. Vasario 16-osios g. 9, Varėna Sudaryta statybos rangos darbų sutartis, vyksta darbai 

11. Vytauto g. 38, Varėna Nupirkti statybos rangos darbai 

12. Vytauto g. 42, Varėna Parengtas techninis projektas 

13. Z. Voronecko g. 5, Varėna Sudaryta statybos rangos darbų sutartis, vyksta darbai 

14. Dzūkų g. 40, Varėna Sudaryta statybos rangos darbų sutartis, vyksta darbai 

15. Vytauto g. 11, Perloja Vyksta projektavimo darbai 

16. Vytauto g. 10, Perloja Vyksta projektavimo darbai 

17. Vilniaus g, 71, Merkinė Vyksta projektavimo darbai 

18. M.K. Čiurlionio g. 4, Varėna Rengiamas investicinis projektas 

19. Melioratorių g. 7, Varėna Rengiamas investicinis projektas 

20. Melioratorių g. 18, Varėna Rengiamas investicinis projektas 

21. Savanorių g. 22, Varėna Rengiamas investicinis projektas 

22. Vytauto g. 54, Varėna Rengiamas investicinis projektas 

23. J. Basanavičiaus g. 6, Varėna Rengiamas investicinis projektas 

24. Jagmino g. 2, Merkinė Rengiamas investicinis projektas 
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VI. SĄNAUDŲ IR PAJAMŲ BALANSAS PAGAL VEIKLAS 

 
30 lentelė. Sąnaudų ir pajamų balansas pagal veiklas 

Pavadinimas Mato vnt. 
2020 m. 

planas 

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant su 

2020 m. 

planu 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

faktu 

Šilumos gamyba ir perdavimas 

Sąnaudos Tūkst. Eur 2579 1913 2265 -665 -352 

Pajamos Tūkst. Eur 2521 1800 2109 -721 -309 

Pelnas/nuostolis Tūkst. Eur -58 -113 -156 -56 43 

Karšto vandens tiekimas 

Sąnaudos Tūkst. Eur 156 144 148 -12 -4 

Pajamos Tūkst. Eur 161 159 147 -2 12 

Pelnas/nuostolis Tūkst. Eur 5 15 -1 10 16 

Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas 

Sąnaudos Tūkst. Eur 25 11 17 -14 -6 

Pajamos Tūkst. Eur 32 32 32 0 0 

Pelnas/nuostolis Tūkst. Eur 7 21 15 14 6 

Šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacija 

Sąnaudos Tūkst. Eur 81 51 77 -30 -26 

Pajamos Tūkst. Eur 77 83 78 6 5 

Pelnas/nuostolis Tūkst. Eur -4 32 1 36 31 

Kita veikla  

Sąnaudos Tūkst. Eur 28 125 47 97 78 

Pajamos Tūkst. Eur 120 210 119 90 91 

Pelnas/nuostolis Tūkst. Eur 92 85 72 -7 13 

Bendras įmonės sąnaudų ir pajamų balansas 

Sąnaudos  Tūkst. Eur 2869 2244 2555 -625 -311 

Pajamos Tūkst. Eur 2911 2284 2485 -627 -201 

Pelnas/nuostolis Tūkst. Eur 42 40 -70 -2 110 

 

 
30 lentelėje pateiktas visų įmonės veiklų balansas per 2020 m., kurioje matosi jų pelningumas 

ar nuostolingumas. Didžiausi nuostoliai patiriami didžiausioje ir pagrindinėje įmonės veikloje – 

šilumos gamyboje. 2020 m. didelius nuostolius šilumos gamybos veikloje lėmė  sumažėjusi šilumos 

energijos gamyba ir pardavimas, kadangi pagal galiojančią kainodaros metodiką įmonės pardavimo 

kainoje yra įskaičiuotos būtinos gauti lėšos sąnaudoms padengti. Pardavus VERT bazinėje kainoje 

suderintą šilumos kiekį, šilumos gamyba būtų buvusi pelninga.  

Susidariusį veiklos nuostolį (113 tūkst. Eur) iš pagrindinės šilumos gamybos veiklos, dengė 

kitose veiklose gautas pelnas (karšto vandens tiekimas – 15 tūkst. Eur, karšto vandens skaitiklių 

aptarnavimo veikla – 21 tūkst. Eur, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacija – 32 tūkst. Eur, 

kita veikla – 85 tūkst. Eur). Bendras 2020 m. įmonės veiklos rezultatas – 40 tūkst. Eur pelnas.  
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11 grafikas 
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DARBUOTOJŲ ETATŲ PASISKIRSTYMAS 

 

31 lentelė 

Veikla 

Etatų skaičius 

Komisijos 

nustatytas 

Faktinis 

2020 m. 

Faktinis 

2019 m. 

Skirtumas 

tarp VERT 

nustatyto 

Skirtumas 

lyginant su 

2019 m. 

Administracija 9 9 8 0 1 

Šilumos gamyba 30,6 23,4 26 -7,35 -2,75 

Kaimo katilinės 25 22 19 -3 3 

Įvertinus sezoninį darbą 12,5 11 9,5 -1,5 1,5 

Šilumos perdavimas 11 7,3 7 -3,5 0,5 

Mažmeninis 

aptarnavimas 
2,2 2 2 -0,2 0 

Karšto vandens tiekimas 1,7 1 1 -0,7 0 

viso reguliuojamoje 

veikloje: 
67 53,7 53,5 -13,25 0,25 

Sistemų eksploatacija Nereguliuojama 4 4   0 

Skaitiklių aptarnavimas Nereguliuojama 1 1   0 

Kita veikla Nereguliuojama 9,55 1   8,5 

Viso:   14,55 6   8,5 

  Iš viso: 68,25 59,5   8,75 
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 Lentelės eilutėje ,,Įvertinus sezoninį darbą“ nurodyta pusė kaimų katilinių kūrikų etatų. Tokį 

etatų skaičiavimą taiko Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, kadangi kaimo katilinių kūrikai yra 

sezoniniai ir jų faktinis darbo laikas prilyginamas pusei pilno etato. 

 Bendras įmonėje esamų etatų skaičius (tiek reguliuojamoje, tiek nereguliuojamoje veikloje) 

yra nurodytas vertinant pusę kaimo katilinių kūriko etatų. 

 Per 2020 m. reguliuojamoje veikloje etatų skaičius praktiškai nepasikeitė, tačiau yra ženkliai 

mažesnis nei VERT nustatyti lyginamieji rodikliai. Etatų padaugėjo nereguliuojamoje veikloje, nuo 

2020 m. liepos 10 d. prie UAB ,,Varėnos šiluma“ prijungus UAB ,,Varėnos komunalinis ūkis“.  

Įmonių reorganizacijos metu į įmonę iš UAB ,,Varėnos komunalinis ūkis“ buvo perkelta 14 etatų.  

Atlikus etatų optimizavimą, darbuotojus perskirsčius tarp įmonės veiklų, ataskaitinių metų pabaigai 

įmonėje buvo 8,75 etato daugiau nei 2019 m.  

 2020 m. įmonė patyrė 735,6 tūkst. Eur darbo užmokesčio sąnaudų, kas yra 91,9 tūkst. Eur 

mažiau nei 2019 m. (827,5 tūkst. Eur). Įvertinus gautas dotacijas (134,8 tūkst. Eur) darbo užmokesčio 

sąnaudos sudaro 42,8 tūkst. Eur daugiau nei 2019 m. Remiantis 2019 m. UAB ,,Varėnos komunalinis 

ūkis“  veiklos ataskaita, pastaroji per 2019 m. patyrė 168 tūkst. Eur darbo sąnaudų, ir darant prielaidą, 

kad nuo įmonių sujungimo iki ataskaitinių metų galo komunalinio ūkio veikloje būtų patirta pusė 

metinių darbo užmokesčio sąnaudų, metinės įmonės darbo sąnaudos susidarė apie 40 tūkst. Eur 

mažesnės nei tuo atveju, jei veiklą būtų vykdžiusios dvi atskiros įmonės. 

 

12 grafikas 

 
13 grafikas 
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VIII. TURIMI FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

32 lentelė  

 Lėšų šaltinis 
Mato 

vnt. 

2020 m. 

planas 

2020 m. 

faktas 

2019 m. 

faktas 

Skirtumas 

lyginant 

su 2020 

m. planu 

Skirtumas 

lyginant 

su 2019 

m. faktu 

Grąžinama suma 

vartotojams* 
Tūkst. Eur 159 197 209 38 -12 

Bankų palūkanos Tūkst. Eur 9 18 21 9 -3 

Paskolos bankams 

grąžinimas 
Tūkst. Eur 232 117 335 -115 -218 

Matuizų katilinės 

lizingas 
Tūkst. Eur 111 111 111 0 0 

Viso: 
Tūkst. 

Eur 
511 246 467 -106 -221 

* - tokia suma yra mažinama šilumos kaina už 1 MWh, t. y. kompensuojama vartotojams už per 

ankstesnį laikotarpį mokėtus didesnius mokesčius. 

 

VARTOTOJŲ SKOLOS IR DARBAS SU JOMIS 
 

 2020 m. pabaigoje vartotojų skola už šilumos energiją ir karštą vandenį sudarė 236,0 tūkst. 

eurų, iš kurios administruojama skola, t.y. teisiniu būdu išieškoma 238,11 tūkst. eurų suma. Teismo 

priteista skola sudaro 111,42 tūkst. eurų, pasirašyta vekselių 12,4 tūkst. eurų sumai. Abejotinos skolos 

sudaro 95 tūkst. eurų. Abejotinos skolos daugiausia susidarę socialiniuose būstuose gyvenusių 

vartotojų, kurie neaišku kur išsikraustę, jų nerandama dėl gyvenamo būsto paveldėjimo dokumentų 

netvarkymo, jų neregistravimo ir t.t.  

   

 

 

 

 

14 grafikas 
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       Iš grafiko matyti, kad vartotojų skolos iki ataskaitinių metų kasmet mažėjo. 2020 m. vartotojų 

skola padidėjo 16 tūkst. Eur po įmonių reorganizacijos, UAB ,,Varėnos komunalinis ūkis” skolas 

perėmus  UAB ,,Varėnos šiluma”. 

 

Vartotojų (gyventojų) įsiskolinimas 2020 m.  

 

   33 lentelė                                                                                         

Įsiskolinę vartotojai, tame 

sk.: 

398 10,7 % 

Skola > 100 € 290 7,8 % 

Skola > 1500 € 19 0,5 % 

Skola > 3000 € 12 0,3 % 

 

 2020 m. pabaigoje už UAB „Varėnos šiluma“ suteiktas buvo skolingi 398 daugiabučių namų 

gyventojai, iš jų 290 skolos buvo didesnės nei 100 eurų, 19 skolos didesnės nei 1500 eurų bei 12 

gyventojų skolos viršijo 3000 eurų.  

34 lentelė                    

Eil. 

Nr.  

Pavadinimas skaičius  

vnt. 

suma 

Metai 

2019 2020 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Paduota į teismą 

Priteista 

Išieškota 

Grąžinta abejotinų skolų 

Sumokėta pagal vekselius 

Išieškota komunalinių skolų 

 

Skolininkai 

Tūkst. Eur 

 

Tūkst. Eur 

Tūkst. Eur 

Tūkst. Eur 

Tūkst. Eur 

 

64 

35,2 

 

1.7 

8736,81 

48 

27,1 

 

2.0 

2.5 

0,3 

13.5 

 

 

 

 

IX. 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS APIBENDRINIMAS 

 
IX.I ŠILUMOS GAMYBA 

 

1. Per 2020 m. įmonė šilumos gamybos ir perdavimo veikloje patyrė 113,0 tūkst. eurų 

nuostolio. Nuostolis buvo patirtas pardavus mažesnį kiekį šilumos energijos nei buvo nustatyta VERT 

nustatytoje kainoje. Toks nuostolis susidarė įskaičiavus dotaciją. Be jos, šilumos gamybos ir 

perdavimo veikloje būtų susidaręs apie 159 tūkst. Eur nuostolis. 

2. Dėl žemesnių biokuro kainų, šilumos kaina vartotojams atpigo palyginus su praėjusių metų 

šildymo sezonu. 

3. Įmonė įtakos biokuro kainai neturi, visą reikalingą biokuro kiekį (kaip reikalauja teisės 

aktai) pirko tik biokuro biržoje). Pagal dvišalius susitarimus buvo pirkta tik malkinė mediena, kuria 

biokuro birža neprekiauja. 

4. Įmonė šilumos gamybai 2020 m. dyzelinio kuro, mazuto bei skalūnų alyvos nenaudojo. 

 

IX.II KARŠTO VANDENS TIEKIMAS 

 

1. Tiekiamo karšto vandens kiekis per 2020 m. palyginti su 2019 m. padidėjo, nors 

ankstesniais metais karšto vandens vartojimas tolygiai mažėjo. 
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2. Dėl ataskaitiniu laikotarpiu buvusios mažesnės šilumos kainos, sumažėjo ir tiekiamo karšto 

vandens pardavimo kaina. 

 

IX.III KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ APTARNAVIMAS 

1. Šioje veikloje sumažinus sąnaudas (dalinai dėl gautos dotacijos), per metus buvo gauta 

21,0 tūkst. eurų pelno arba 6,0 tūkst. eurų daugiau nei 2019 m. 

 

IX.IV PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EKSPLOATACIJA 

 

1. Pajamos šioje veikloje per 2020 m. padidėjo 5 tūkst. eurų dėl padidėjusio pastatų, kurių 

šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatuojamos, ploto. 

 

IX.V KITA VEIKLA (PASTATŲ ADMINISTRAVIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, 

TRANSPORTO, POILSIO PATALPŲ NUOMA, KT.) 

 

1. 2020 m. įmonės vykdyta kita veikla buvo pelninga.  

 2. 2020 m. dėl šalyje įvesto karantino įmonė negalėjo vykdyti patalpų nuomos paslaugų, kas 

dalinai sumažino galimas pajamas.  

 3. Dėl karantino buvo apsunkintas paslaugų teikimo administruojamų namų gyventojams 

sprendimų priėmimo procedūros, todėl daugiau buvo atliekami avariniai remonto darbai, nei planiniai 

pastatų remonto darbai ar paslaugų teikimas. 

 

IX.VI BENDRAS ĮMONĖS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ BALANSAS, 

PELNAS/NUOSTOLIS 

1. Įmonė per 2020 m. laikotarpį gavo 40,0 tūkst. eurų pelną. Susidaręs pelnas pagal įmonės 

vykdytas veiklas detaliau išdėstytas šios ataskaitos 30 lentelėje.  

2. Įmonės veiklos rezultatas su įskaičiuota per ataskaitinius metus gauta valstybės dotacija ir 

pajamomis už parduotus apyvartinius taršos leidimus.  

3. Nevertinat gautos dotacijos ir atsižvelgiant į mažesnes už parduotus ATL gautas pajamas, 

2020 metais įmonės veiklos rezultatas būtų toks pats kaip ir 2019 metais. 

4. Kadangi 2020 metais iš pagrindinės šilumos gamybos veiklos (dėl aukščiau paminėtų 

priežasčių) buvo gauta  300 tūkst. Eur. mažiau pajamų, galima teigti , kad 2020 metais  įmonė dirbo 

efektyviau. 

 

 X. INVESTICIJOS 2020 METAIS 

UAB ,,Varėnos šiluma“ 2020 m. tik minimaliai, kiek leido turimos lėšos, investavo į šilumos 

gamybos ir perdavimo įrenginių atnaujinimą (modernizavimą). Tam, kad padidinti šilumos gamybos 

įrenginių darbo patikimumą, o tuo pačiu ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams, buvo atliktas 

Varėnos katilinės katilo Nr. 5 kapitalinis remontas. Pertvarkymo metu buvo 100 proc. pakeisti katilo 

dūmavamzdžiai, kas prailgins katilo darbo laiko resursą ir padidins šilumos gamybos patikimumą. 

Investuota 21 tūkst. eurų. 

2020 m. buvo investuota į administracinių patalpų pertvarkymą, įrengiant naujas darbo vietas 

iš UAB ,,Varėnos komunalinis ūkis“ perėjusiems darbuotojams, atnaujinta orgtechnika, įsigyta naujų 

darbo įrankių ir priemonių. Be to 2020 m. buvo nugriauta nenaudojama, miesto vaizdą gadinanti 

boilerinė.  
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