LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS
2019 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA

LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS VEIKLA
Lietuvos Vandens Tiekėjų Asociacijos veiklos tikslai: vienyti Asociacijos narius,
koordinuoti Asociacijos narių veiksmus, metodologiškai vadovauti vandens tiekimo, gerinimo,
nuotekų šalinimo ir jų tvarkymo darbams, prognozuoti ūkio raidos tendencijas, plėsti ryšius su
organizacijomis, kurių veikla susijusi su Šalies gyventojų aprūpinimu vandeniu ir nuotekų
tvarkymu, atstovauti Asociacijos narių bendriems interesams Lietuvos Respublikos valstybinės
valdžios ir valdymo institucijose, formuojant Asociacijos nariams palankią valstybės politiką
vandentvarkos ūkyje, spręsti bendras Asociacijos narių ekonomines, socialines ir teisines
problemas, dalyvauti teisės aktų, susijusių su Asociacijos narių veikla, kūrime, teikti labdarą ir
paramą įstatymų nustatyta tvarka.
LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS SUDĖTIS
2019 m. gruodžio 31 d. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijoje buvo 97 nariai:
- 59 tikrieji nariai, tame skaičiuje 4 garbės nariai,
- 38 asocijuoti nariai.
2019 m. iš LVTA išstojo:
UAB „Grinda“
UAB „Infrastruktūros inžinerija“
UAB „Industek“
UAB „Eneka“
UAB „Ekoton EU“
UAB „Kauno hidrogeologija“
UAB „ECCUA“
UAB „APVG“ bankrutavo ir buvo išbraukta iš LVTA asocijuotų narių sąrašo.
Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narių sąrašas 2019-12-31 dienai
LVTA garbės nariai
1. A.Griškevičius
2. V.Litvaitis
3. J.Bražinskas
4. V.Kudokas
LVTA nariai
1. UAB Anykščių vandenys
2. UAB Aukštaitijos vandenys
3. UAB Birštono vandentiekis
4. UAB Biržų vandenys
5. UAB Druskininkų vandenys
6. UAB Dzūkijos vandenys

7. UAB Giraitės vandenys
8. UAB Ignalinos vanduo
9. UAB Jonavos vandenys
10. UAB Joniškio vandenys
11. UAB Jurbarko vandenys
12. UAB Kaišiadorių vandenys
13. UAB Kauno vandenys
14. UAB Kazlų Rūdos komunalininkas
15. UAB Kelmės vanduo
16. UAB Kėdainių vandenys
17. AB Klaipėdos vanduo
18. UAB Kretingos vandenys
19. UAB Kupiškio vandenys
20. UAB Kuršėnų vandenys
21. UAB Lazdijų vanduo
22. UAB Mažeikių vandenys
23. UAB Molėtų vanduo
24. UAB Neringos vanduo
25. UAB Pagėgių komunalinis ūkis
26. UAB Pakruojo vandentiekis
27. UAB Palangos vandenys
28. UAB Pasvalio vandenys
29. UAB Plungės vandenys
30. UAB Prienų vandenys
31. UAB Radviliškio vanduo
32. UAB Raseinių vandenys
33. UAB Rokiškio vandenys
34. Alytaus raj. savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“
35. UAB Sūduvos vandenys
36. UAB Šakių vandenys
37. UAB Šiaulių vandenys
38. UAB Šilalės vandenys
39. UAB Šilutės vandenys
40. UAB Širvintų vandenys
41. UAB Tauragės vandenys
42. UAB Telšių vandenys
43. UAB Trakų vandenys
44. UAB Ukmergės vandenys
45. UAB Utenos vandenys
46. UAB Varėnos vandenys
47. UAB Vilkaviškio vandenys
48. UAB Vilniaus vandenys
49. VĮ Visagino energija
50. UAB Zarasų vandenys
51. UAB Grota
52. KTU cheminės technologijos fakulteto aplinkosaugos technologijos katedra
53. AB Požeminiai darbai
54. UAB SWECO Lietuva
55. VGTU aplinkos inžinerijos fakulteto aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos
katedra
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LVTA asocijuoti nariai
1. UAB Airplus1 Lituanica
2. Alfa Laval SIA filialas
3. Algimantas Vilūnas
4. UAB ALWARK
5. UAB Arginta
6. AB Artva
7. UAB Biastra plius
8. UAB EKO-L
9. UAB Ekotakas
10. UAB Evopipes Radius
11. UAB FinEco Ltd
12. UAB Gairana
13. Grundfos Pumps Baltic SIA Lietuvos filialas
14. UAB Hidora
15. UAB „Infes“
16. UAB Informatikos ir ryšių technologijų centras
17. UAB „InfoTechna“
18. UAB Inti
19. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
20. AB Kemivesi
21. UAB KRS
22. UAB „Rosma“
23. UAB Sanidėjų centras
24. UAB Sanistal
25. UAB Siemtecha
26. UAB Skauduva
27. UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
28. UAB Statovita
29. UAB Tiekimo sprendimai
30. UAB Unipresta
31. UAB Vandens siurbliai
32. UAB Vertybių sauga
33. Lietuvos ir Švedijos UAB „ViaCon Baltic“
34. UAB Vilakra
35. UAB Vilniaus hidrogeologija
36. UAB Wavin Baltic
37. UAB Wilo Lietuva
38. UAB WTE Baltic
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LVTA nariai pagal gaunamas pajamas skirstomi į 10 grupių (2019 m.)
Grupė
1 gr.
2 gr.

3 gr.

4 gr.

5 gr.

6 gr.

7 gr.

8 gr.

9 gr.
10 gr.

Įmonės pavadinimas, metinis nario arba asocijuoto nario mokestis
UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“, UAB „Lazdijų vanduo“,
Sav. įm. „Simno komunalininkas“ (793,27 Eur)
UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ (627,00 Eur)
UAB „Airplus1 Lituanica“, Alfa laval SIA filialas, UAB „EKO-L“,
UAB „Evopipes Radius“, UAB „FinEco Ltd“, UAB „InfoTechna“,
Algimantas Vilūnas, UAB „Vilniaus hidrogeologija“, UAB „APVG“,
UAB „Tiekimo sprendimai“, UAB „WTE Baltic“ (500,00 Eur)
Birštono vandentiekis, UAB „Biržų vandenys“, UAB „Ignalinos
vanduo“, UAB „Joniškio vandenys“, UAB „Kupiškio vandenys“,
UAB „Molėtų vandenys“, UAB „Neringos vanduo“, UAB „Pakruojo
vandentiekis“, UAB „Prienų vandenys“, UAB „Šilalės vandenys“,
UAB „Širvintų vandenys“, UAB „Varėnos vandenys“, UAB „Zarasų
vandenys“, UAB „Grota“ (1 159,64 Eur)
UAB „Kemivesi“, UAB „Rosma“, UAB „Sanidėjų centras“,
UAB „Statybų inžinerinės paslaugos‘, UAB „Vertybių sauga“
(695,67 Eur)
UAB „Anykščių vandenys“, UAB „Jurbarko vandenys“, UAB „Kelmės
vanduo“, UAB „Kuršėnų vandenys“, UAB „Radviliškio vanduo“,
UAB „Rokiškio vandenys“, UAB „Šakių vandenys“, UAB „Vilkaviškio
vandenys“ (1 850,96 Eur)
UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“, UAB „Skauduva“,
UAB „Unipresta“ (1 110,69 Eur)
UAB „Druskininkų vandenys“, UAB „Giraitės vandenys“,
UAB „Jonavos vandenys“, UAB „Kaišiadorių vandenys“,
UAB „Kretingos vandenys“, UAB „Palangos vandenys“, UAB „Pasvalio
vandenys“, UAB „Plungės vandenys“, UAB „Raseinių vandenys“,
UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Tauragės vandenys“, UAB „Trakų
vandenys“, UAB „Ukmergės vandenys“, SĮ „Visagino energija“
(2 230,07 Eur)
UAB „Biastra plius“, UAB „Hidora“, UAB „Kauno hidrogeologija“,
UAB Vilakra“ (1 338,04 Eur)
UAB „Kėdainių vandenys“, UAB „Sūduvos vandenys“, UAB „Mažeikių
vandenys“, UAB „Telšių vandenys“ (2 644,23 Eur)
UAB ALWARK, UAB „Artva“, UAB „Ekotakas“, UAB „Sanistal“,
UAB „Statovita“, UAB „WILO Lietuva“ (1 586,54 Eur)
UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Utenos vandenys“ (3 185,82 Eur)
UAB „ECCUA“, UAB „Siemtecha“, UAB „Vandens siurbliai“,
UAB „Wavin Baltic“ (1 911,49 Eur)
AB „Požeminiai vandenys“, UAB „Sweco Lietuva“ (3 504,40 Eur)
Grundfos Pumps Baltic SIA, UAB „Siemtecha“ , Lietuvos ir Švedijos
UAB „Viacon Baltic“ (2 102,64 Eur)
UAB „Aukštaitijos vandenys“, UAB „Šiaulių vandenys (4 141,57 Eur)
UAB „Arginta“, UAB „Gairana“, UAB „Inti“ (2 484,94 Eur)
UAB “Kauno vandenys”, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB “Vilniaus
vandenys” (5 288,46 Eur)
UAB „Infes“, UAB „KRS“ (3 173,08 Eur)

Gaunamos
pajamos
Iki 289 620 Eur
Iki 579 240 Eur

Iki 1 158 480 Eur

Iki 1 737 720 Eur

Iki 2 896 200 Eur

Iki 4 344 300 Eur

Iki 5 792 400 Eur

Iki 8 688 601 Eur

Iki 11 584 801 Eur
Virš 11 584 801 Eur
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LVTA 2019 metų išlaidų sąmata
2019.01.012019.12.31
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Darbo užmokestis + SoDra (54 566,76 x 1,0177) /
33 632,4 x 1,0249) :
- prezidentas (2 802,7 x 12)
- direktorius (1 847,94 x 12)
- inžinierius (1 249,36 x 12)
- tech. sekretorė (1 300,60 x 12)
- kompiuterių aptarnavimo spec. (149,33 x 12)
- darbdavio sodra
Įsigijimai:
- automobilio vertės dengimas ir palūkanos
- kiti įsigijimai
Ryšių ir pašto paslaugos
Komunalinės ir apsaugos paslaugos
Buhalterinės apskaitos paslaugos
Transporto išlaidos
Turto mokestis
Komandiruotės:
- užsienyje
- šalies ribose
- LVTA garbės narių
- mokymai ir seminarai
Biuro administracinės išlaidos
Banko paslaugos
Reprezentacija (renginių išlaidos):
- LVTA darbuotojų profesinės šventės
renginiai
- jubiliatų ir įmonių sveikinimas
- suvažiavimai ir kiti posėdžiai
- metinių veiklos rezultatų aptarimas
- LVTA darbuotojų sąskrydis
Narystė LPK
Turto draudimas
Dokumentų rengimas ir leidyba:
- žurnalas “Vandentvarka”
- leidybos darbai ir teisinių dokumentų rengimas
- LVTA statistikos leidinys
Viešieji ryšiai
Advokatų paslaugos
Auditas
Rezervas
Iš viso:

90002,44

89191,98

33632,40
22175,28
14992,32
15607,20
14992,32
1803,28
5063,00
9454,00
1000,00
1000,00
4900,00
3475,00
4500,00
536,00
3000,00
2000,00
500,00
300,00
200,00
2000,00
250,00
19100,00
2300,00

33244,81
22388,75
14650,89
15329,17
14650,89
1786,40
6157,00
9472,00
2094,00
2534,00
4700,00
3475,00
5272,00
536,00
3345,00
2835,00
510,00

300,00
6000,00
10500,00

116,00
6681,00
14974,00

883,00
5525,00
3475,00
2000,00
50,00
12000,00
10000,00
1028,50
1713,83
164976,77

1030,00
3475,00
3475,00

1059,00
201,00
21771,00

8879,00
9728,00
871,00
162225,18

Asociacijos organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises, yra Asociacijos
suvažiavimas, Asociacijos organas, turintis dalį visuotinio narių susirinkimo teisių, yra Asociacijos
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taryba. Kolegialus valdymo organas – prezidiumas, vienasmenis valdymo organas – prezidentas.
Kolegialaus valdymo organo nariais gali būti Asociacijos nariai – fiziniai asmenys ir Asociacijos
narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.
Asociacijoje 2019 m. dirbo šie samdomi darbuotojai: prezidentas, direktorius,
inžinierė, techninė sekretorė, kompiuterių aptarnavimo specialistas, buhalterinę apskaitą pagal
sutartį tvarko UAB ECOVIS Proventus.
Prezidiumo posėdžiai:
2019 02 07 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.19/01)
2019 03 21 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.19/02)
2019 06 27 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.19/03)
2019 10 24 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.19/04)
2019 12 12 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.19/05)

LVTA suvažiavimas ir tarybos posėdžiai:
2019 03 28 Asociacijos XXI-asis suvažiavimas (protokolas Nr.1/19)
2019 03 28 Asociacijos tarybos posėdis (protokolas Nr.1/19)
2019 11 14 Asociacijos tarybos posėdis (protokolas Nr.2/19)
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2019 metų LVTA veiklos programos vykdymas
Eil.
Nr.

Priemonė

1

2

1.
1.1.

1.2.

1.3.

Teisinių ir normatyvinių dokumentų
rengimas
Bendradarbiauti su Aplinkos ministerija ir
teikti pasiūlymus dėl LR Vyriausybės
programos įgyvendinimo plano 1.5.2.
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo ūkio stambinimas, siekiant didesnio
veiklos efektyvumo ir paslaugų kainos ir
kokybės suvienodinimo“.

Teikti pasiūlymus Aplinkos ministerijai dėl EK
Direktyvos 91/271/EEB „Dėl miesto nuotekų
valymo” vykdymo.
Teikti pasiūlymus LR Seimui ir Vyriausybei
dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdų
reglamentavimo tobulinimo.

Vykdymo
terminai
(ketv.)
3

Vykdytojas

Nuolat

LVTA
administracija

Nuolat

LVTA
administracija

Nuolat

LVTA
administracija

4

Finansavi
mo
šaltinis
5

Pastabos
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*2019 06 06 dalyvauta projekto „Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano
rengimas“ priežiūros komiteto posėdyje.
*2019 07 03 dalyvauta LR Seimo Aplinkos apsaugos
komiteto posėdyje, svarstant parlamentinės kontrolės
klausimą „Dėl vandentvarkos sektoriaus plėtros ir įmonių
stambinimo“.
*Apklausa, tikslu atnaujinti duomenis apie investicijų
apimtis miestų ir gyvenviečių vandentvarkos ūkiui atstatyti ir
renovuoti.
Susiję su Vandentvarkos sektoriaus pertvarka ir įmonių
stambinimu (LR AM studija)
*LVTA raštas./pastabos LR AM (2019 03 25) Dėl nuotekų
tvarkymo reglamento keitimo
*Dalyvauta visuose tarpinstituciniuose posėdžiuose, svarstant
„karšto vandens“ problematikos klausimą (4 kartus,
paskutinis 2019 10 21 pas V.Poderį)
*LVTA raštas LR Energetikos ir darnios plėtros komisijai
(2019 03 13) Dėl apsirūpinimo karštu vandeniu teisinio
reguliavimo tobulinimo
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1.4.

LR teisės aktų, reglamentuojančių
vandentvarkos sritį, pakeitimų inicijavimas
(pagal poreikį).

Nuolat

LVTA
administracija

*LVTA raštas./pastabos LR AM (2019 02 11) Dėl STR
2.07.02:2019„Vandentiekio ir nuotekų šalinimo statinio
inžinerinės sistemos....“
*LVTA raštas./pastabos LR AM (2019 02 22) Dėl
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir
nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir
informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“
*LVTA raštas./pastabos LR AM (2019 03 07) Dėl Geriamojo
vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios
sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“
*LVTA raštas./pastabos VKEKK (2019 03 08) Dėl Šilumos
tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo
vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų
tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje
kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo
patvirtinimo“
*LVTA raštas./pastabos LR AM (2019 04 05) Dėl Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo pakeitimo
*LVTA raštas./pastabos LR AM (2019 04 05) Dėl Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės
reikalavimų patvirtinimo
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*LVTA raštas./pastabos LR AM (2019 04 05) Dėl Naujų abonentų ir
vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo
*LVTA raštas./ pastabos LR AM (2019 04 15) Dėl mokesčio už aplinkos
teršimą įstatymo pakeitimą
*LVTA raštas./pastabos kartu su LPĮA LR Susisiekimo m-jai (2019 04 16)
Dėl inžinerinių tinklų projektavimo valstybinės reikšmės krašto ir rajono
kelių juostose
*LVTA raštas./ pastabos LR AM (2019 05 31) Dėl paviršinių nuotekų
tvarkymo reglamento pakeitimo projekto
*LVTA raštas./ pastabos LR AM (2019 06 07) Dėl nuotekų kaupimo
rezervuarų ir skeptikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo
pakeitimo projekto
*LVTA raštas./ pastabos LR AM (2019 06 10) Dėl biologiškai skaidžių
atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių
reikalavimų patvirtinimo pakeitimo projekto
*LVTA raštas./ pastabos VKEKK (2019 06 21) „Dėl Administracinių
nusižengimų tyrimo, bylų nagrinėjimo ir nutarimų administracinių
nusižengimų bylose vykdymo kontrolės Valstybinėje energetikos
reguliavimo taryboje tvarkos taisyklių patvirtinimo“ projekto.
*LVTA raštas./ pastabos Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai
(2019 07 17) „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų,
geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų
tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo VKEKK tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo projekto.
*LVTA raštas./ pastabos LR Aplinkos ministerijai (2019 08 28) „Dėl
normatyvinio dokumento LAND 20-2005 “Nuotekų dumblo naudojimo
tręšimui reikalavimai “ patvirtinimo“ pakeitimo projekto.
*LVTA raštas./ pastabos (2019 09 17) LRS Ekonomikos komitetui „Dėl
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo“ projekto.
*LVTA raštas/pastabos LR AM (2019 10 23) „Dėl geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimo “
*LVTA raštas/pastabos LR AM (2019 11 07) „Dėl geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių
apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo projektui Nr.19-12405
“
*2019 11 13 dalyvauta LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje,
svarstant Mokesčio už aplinkos teršimo įstatymo projektą.
* LVTA raštas/pastabos VERT (2019 11 25) „Dėl Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O392 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių
nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“
projekto Nr. 19-12400
*LVTA raštas/pastabos LR AM (2019 11 26) „Dėl statybos techninio
reglamento STR 2.07.02:2019 „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo statinio
inžinerinės sistemos; vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžineriniai tinklai;
vandens ėmimas, vandens ruošimas; nuotekų valyklos“ patvirtinimo“
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projektu, projekto Nr. 19-12691

1.5.

1.6.

1.7.

Dalyvauti diskusijose ir teikti pasiūlymus
Aplinkos ministerijai dėl džiovinto ir
kompostuoto dumblo tolesnio panaudojimo
galimybių.
Teikti pasiūlymus AM, APVA dėl investicijų į
vandentvarkos ūkį 2020-2027 metais.

Nuolat

LVTA
administracija

*Dalyvauta pasitarime (2019 05 09) AB „Akmenės
cementas“ džiovinto nuotekų dumblo deginimo klausimais.

Nuolat

LVTA
administracija

Lietuvos standartų LST EN (patvirtinimo būdu
perimtų Europos standartų) atrinkimas,
vertimas ir platinimas.

Nuolat

LVTA
administracija

*Apklausa, tikslu atnaujinti duomenis apie investicijų
apimtis miestų ir gyvenviečių vandentvarkos ūkiui atstatyti ir
renovuoti (2019.08.01)
Susiję su Vandentvarkos sektoriaus pertvarka ir įmonių
stambinimu (LR AM studija)
*Dalyvauta LR AM kartu su EK ir Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO)
organizuotame seminare, tikslu aptarti investicijų į į vandens
sektorių poreikį, investicijų optimizavimą, naujus
finansavimo šaltinių pritraukimo modelius.
*2019 10 24 LVTA prezidiumo posėdyje svarstytas
sektoriaus pertvarkos (stambinimo) bei ateinančio finansinio
periodo klausimas.
*2019 10 24 LVTA prezidiumo nariai susitiko su VERT
atstovais ir buvo aptarti sektoriaus pertvarkos (stambinimo),
ateinančio finansinio periodo ir kiti aktualūs vandentvarkos
sektoriaus reguliavimo klausimai.
*LVTA raštas LR AM, VERT, LSA (2019 10 22) „Dėl 2020
m. – 2027 metų investicijų poreikio ir problemų Lietuvos
vandentvarkos ūkyje“
*2019 10 23 asociacijos nariams išsiųstas raštas dėl
pageidaujamų standartų poreikio. Apibendrinus gautą
informaciją, bus ieškoma galimybių atrinktus standartus
išversti į lietuvių kalbą.
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1.8.

Parengti ir pateikti Aplinkos ministerijai
reikiamą informaciją dėl vandentvarkos ūkyje
naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių,
kad jie būtų įtraukti į Aplinkos ministro
įsakymu tvirtinamą Reglamentuojamų statybos
produktų sąrašą.

1.9.

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios
įmonės saugumo plano reikalavimų ir rengimo
tvarkos aprašas. Galimai tikslinga būtų
parengti tipinį saugumo planą, kurį kiekviena
įmonė galėtų pasikoreguoti pagal savo
specifiką ir finansines galimybes įgyvendinti
vienas ar kitas saugumo priemones

Nuolat

LVTA
administracija

*2019 12 09 dalyvauta LR Aplinkos ministerijos
organizuotame pasitarime „Dėl reglamentuojamų statybos
produktų sąrašo papildymo“
*LR aplinkos ministerijos specialistai iš principo pritaria
Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo papildymui
vandentvarkos ūkiui svarbiais statybos produktais, tačiau
siekiant įvertinti būsimą reglamentavimo poveikį statybos
produktų rinkai, prašo surinkti duomenis apie
gamintojus/platintojus/tiekėjus, kurių gaminiai yra naudojami
Lietuvos vandentvarkos ūkio sektoriuje. Atsižvelgiant į tai,
buvo siųstas užklausimas vandentvarkos įmonėms apie
produktų gamintojus/tiekėjus tekstą ir lentelę duomenų
pildymui ir prašoma iki 2019-12-20 pateikti tokius duomenis
užpildant pridedamą lentelę.

LVTA
administracija

*Parengtas viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų
tvarkytojų saugumo plano projektas. Jo pagrindu toliau
vandentvarkos įmonės rengsis savo saugumo planus,
atsižvelgdamos į savo faktinę situaciją (priklausomai nuo
valdomų objektų). Siekiant palengvinti įmonių saugumo
planų rengimo/derinimo procesą, peržiūrai ir pastaboms
saugumo plano projektas pateiktas KAM, VRM, VSD
pastaboms ir savo pastebėjimams.
*2019 09 30 vandentvarkos įmonėms išsiųstas parengtas ir
pagal Aplinkos, Krašto apsaugos, Vidaus reikalų ministerijų
pastabas pakoreguotas viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir
nuotekų tvarkytojų saugumo plano projektas, taip pat
Vyriausybės nutarimo dėl šio plano tvirtinimo projektas.
Valstybės saugumo departamentas projektui pastabų neturėjo.
Siunčiamo saugumo plano projekto pagrindu toliau
vandentvarkos įmonės gali rengtis savo saugumo planus,
atsižvelgdamos į savo faktinę situaciją (priklausomai nuo
valdomų objektų).
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LVTA ryšiai
Palaikyti ryšius su Latvijos, Estijos ir kitų
Europos šalių vandens tiekėjų asociacijomis
LVTA interneto svetainės priežiūra

Nuolat

2.3.

Rengti žiniasklaidos monitoringą ir jį platinti
vandentiekio bendrovėms

Nuolat

2.4.

LVTA veiklos viešinimas ir visuomenės
informavimas

Nuolat

2.
2.1.
2.2.

Nuolat

LVTA
administracija
LVTA
administracija
LVTA
administracija

LVTA
administracija

LVTA svetainė prižiūrima pastoviai.
*LVTA veiklos viešinimas ir visuomenės informavimas
nuolat vykdomas.
* Žiniasklaidos monitoringas atliekamas reguliariai.
* Pastoviai teikiama informacija apie įstatymų ir kitų teisinių
dokumentų pokyčius vandentvarkos ūkyje.

*Surengtas (2019 02 28) LVTA vandentvarkos įmonių
viešųjų ryšių specialistų apskritojo stalo susitikimas, aptarta
vandentvarkos sektoriaus viešųjų ryšių specifika.
*Parengtas (2019 04 18) ir išsiųsta įmonėms „Vandentvarkos
įmonių ryšių su visuomene strategija ir veiksmų planams
2019 metams”

Kominikaciniu
projektu ataskaita_2019 12 31.doc
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3.
3.1.

Renginiai
LVTA narių išvykos į Lietuvos ir kitų šalių
vandentvarkos įmones ir specializuotas
parodas

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

4.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.
4.2.
4.2.1.

4.2.2.

Nuolat

LVTA
administracija

Dalyvauti tarptautinėje Latvijos, Lietuvos ir
Estijos vandens tiekėjų asociacijų
konferencijoje „Baltijos šalių vandentvarka
2019“ (Pernu)
Vandentvarkos darbuotojų šventė

2019 05
22-24

LVTA
administracija

II ketv.

LVTA
administracija

Vandentvarkos bendrovių metinių veiklos
rezultatų aptarimas
LVTA švietėjiškas projektas ikimokyklinio ir
mokyklinio amžiaus vaikams „Ar Tau įdomus
geriamasis vanduo?“

IV ketv.

LVTA
administracija
LVTA
administracija

Nuolat

* Išvyka į Tarptautinę specializuotą vandentvarkos ūkio
parodą RO-KA-TECH 2019“. Dalyvavo 22.
*Išvyka į Tarptautinę vandentvarkos ūkio ir technologijų
parodą „AQUATECH Amsterdam 2019“. Dalyvavo 35.
* Išvyka į Tarptautinę specializuotą vandens technologijų
parodą ir konferenciją „Watec 2019” (Tel Aviv). Dalyvavo
22.
Dalyvauta Estijos vandens tiekėjų asociacijos š. m. gegužės
22 – 24 d. organizuotoje tarptautinėje Estijos, Latvijos ir
Lietuvos vandens tiekėjų asociacijų konferencijoje „Baltijos
šalių vandentvarka 2019“.
Vandentvarkos darbuotojų šventė organizuojama kasmet
įmonėse.
Įvyko 2019 12 20 Vilniuje

Mokymai ir seminarai
Vandens tiekimo specialistams
Geriamojo vandens laboratorijoms: geriamojo
vandens programinė priežiūra, jos vykdymas ir
kontrolė.
Vandens nuostoliai ir jų mažinimas, spec.
įranga vandens nuostolių mažinimui.
Nuotekų tvarkymo specialistams
Atliekų tvarkymo reglamentavimas, naujovės,
tendencijos. Reikalavimai dumblą
tvarkančioms įmonėms.
Dumblo apdorojimo naujovės, technologijos.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Planuojama su V.Galdikiene

II ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Vyko 2019 m. gruodžio 13 d. „Vandens nuostolių
mažinimas“ su Mindaugu Rimeika.

II ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

IV ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Vyko 2019 m. vasario mėn. 13 d. „Atliekų tvarkymo bei
susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas vieningoje
gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje
sistemoje (GPAIS)” su Ingrida Dubauskiene.
Įvyko su R.Daukniu spalio 31d.
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4.2.3.

Mikroorganizmai dumble.

4.3.
4.3.1.

Finansininkams
Seminarai buhalterinės apskaitos klausimais,
buhalterinės apskaitos naujausi pakeitimai (2 k.
metuose)

II ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Seminaras vyko 2019 m. balandžio mėn. 2 d. „Biologinis
nuotekų valymas” su Aušra Mažeikiene.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

*Vyko 2019 m. gegužės mėn. 29-31d.d. Palangoje „Kaip
pergudrauti stresą ir išvengti perdegimo? Psichologinės
savipagalbos priemonių „meniu“ kasdienėms situacijoms
buhalterio darbe”. Taip pat vyko buhalterių diskusijų forumas
šiomis temomis: buhalterinės apskaitos ir mokesčių
pakeitimai nuo 2019 m., finansinė atskaitomybė, pelno
mokestis ir darbo užmokesčio apskaita.
Lektorė- Lidija Laurinčiukienė.
*Vyko spalio 23-25d. Birštone „Verslo apskaitos standartų
tendencijos. Skaitmenizacijos iššūkiai“ su Jūrate Kiaulakiene.

4.4.
4.4.1.
4.5.
4.6.
4.6.1.

4.7.
4.7.1.

Ekonomistams
Seminaras-mokymai „Kainų skaičiavimo
metodika, jos ypatumai“.
Darbuotojų saugos specialistams
Abonentinio sk. specialistams
Motyvacija ir savimotyvacija būti sėkmingu
žmogumi ir savo srities profesionalu.

Teisininkams
Viešieji pirkimai: ko galima tikėtis 2019
metais.

I ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

II ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Vyko 2019 m. gegužės mėn. 16-17 d.d. Birštone
„Komunikacinė elgsena: gebantis efektyviai bendrauti
specialistas – kokybišką paslaugą gaunantis klientas“ su
Lidija Laurinčiukiene.

I ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Vyko 2019 m. vasario mėn. 28 d. „Viešieji pirkimai: ko
galima tikėtis 2019 metais” su L.Petkumi
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4.7.2.

4.7.3.

4.8.
4.8.1.

Vienos pilnos darbo dienos įmonės darbuotojų
mokymai, kurie būtų vykdomi tik vienoje
konkrečioje įmonėje tik tos įmonės
atsakingiems
darbuotojams,
naudojant
konkrečius tik tos įmonės vykdomus ir/ar
numatomus vykdyti pirkimus bei pirkimų
vykdymo tvarkas (Naujiena)
Darbo teisė vandentvarkos įmonėse. Sutarčių
sudarymas ir vykdymas vandentvarkos
įmonėse.
Kiti
Kvalifikacijos kėlimo kursai statybininkams ir
ekspertams pagal ypatingojo statinio statybos
vadovams, ypatingojo statinio statybos
techninės priežiūros vadovams, ypatingojo
statinio specialiųjų statybos darbų vadovams,
ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų
techninės priežiūros vadovams, neypatingojo
statinio statybos vadovams, neypatingojo
statinio statybos techninės priežiūros
vadovams, neypatingojo statinio specialiųjų
statybos darbų vadovams, neypatingojo
statinio specialiųjų statybos darbų techninės
priežiūros vadovams ir statinio projekto
ekspertizės vadovams, statinio projekto dalies
ekspertizės vadovams, statinio ekspertizės
vadovams, statinio dalies ekspertizės
vadovams Aplinkos ministerijos patvirtintas
kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas
Nr.M-087-19-LVTA (7val.) ir Nr.M-085-19LVTA (2val.).

I-IV ketv.

Vandentvarkos
institutas

990 Eur
plius
PVM
PAGAL POREIKĮ

II ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Vyko 2019 m. balandžio mėn. 18 d. „Teisės aktų pakeitimai,
asmens duomenų apsaugos ypatumai, ginčų sprendimas
vandentvarkos įmonėse” su Jurgita Spaičiene

I ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Vyko 2019 m. kovo 19d. su V.Gustaitiene ir
M.Valentukevičiene
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4.8.2.

Kvalifikacijos kėlimo kursai projektuotojams
ir ekspertams pagal ypatingojo statinio
projekto dalies vadovams, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams,
ypatingojo statinio projekto vadovams,
ypatingojo statinio projekto vykdymo
priežiūros vadovams, neypatingojo statinio
projekto dalies vadovams, neypatingojo
statinio projekto dalies vykdymo priežiūros
vadovams, neypatingojo statinio projekto
vadovams, neypatingojo statinio projekto
vykdymo priežiūros vadovams ir statinio
projekto ekspertizės vadovams, statinio
projekto dalies ekspertizės vadovams, statinio
ekspertizės vadovams, statinio dalies
ekspertizės vadovams Aplinkos ministerijos
patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo mokymo
programas Nr.M-086-19-LVTA (7val.) ir
Nr.M-085-19-LVTA (3val.).

IV ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Vyko 2019 m.spalio mėn. 17 d. su Adrijumi Bikulčiumi ir
Virginija Rimšeliene.

4.8.3.

Atliekų tvarkymo bei susidarymo apskaita bei
lydraščių rengimas vieningoje gaminių,
pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje
sistemoje (GPAIS).
Vandens naudojimo apskaitos ir nuotekų
tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų teikimo
pokyčiai (AIVIKS).
Matavimų neapibrėžties įvertinimas ir atitikties
vertinimas. HN24:2017 Geriamojo vandens
saugos ir kokybės reikalavimai, pakeitimai.
Požeminio vandens gavybos teisinis
reglamentavimas ir vandens kokybė.

I ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

I ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

I ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Vyko 2019 m. vasario mėn. 13 d. „Atliekų tvarkymo bei
susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas vieningoje
gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje
sistemoje (GPAIS)” su Ingrida Dubauskiene.
Vyko 2019 m. sausio mėn. 24 d. „Vandens naudojimo
apskaitos ir nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų
teikimo pokyčiai“ su L. Kulvičiene.
Vyko 2019 m. kovo mėn. 27 d. „Matavimų neapibrėžties
įvertinimas ir atitikties vertinimas” su E. Naujaliu.

I ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Palyginamieji tyrimai GV ir NL: akredituoti
mėginių gamintojai, PT periodiškumas,
bandymų atlikimo kokybė, rezultatų
pateikimas bei įvertinimas.

I ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

4.8.4.

4.8.5.

4.8.6.

Vyko 2019 m. kovo mėn. 14 d. „Požeminio vandens gavybos
teisinis reglamentavimas ir vandens kokybė” su Rasa
Radiene
Vyko 2019 m. kovo mėn. 7-8 d. d. Birštone „Laboratorijų
dalyvavimas palyginamuosiuose tyrimuose ir sėkmingų
laboratorijos darbo rezultatų siekimas”.
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Reikalavimai laboratorinių cheminių
medžiagų apskaitai, kontrolei, utilizavimui.
Viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos
vandentvarkos sektoriuje.

IV ketv.

4.8.9.

Vandens gręžinių įrengimas ir eksploatavimas:
patirtis ir lūkesčiai.

4.9.
4.9.1.

Vadovams, ekonomistams, finansininkams
Darbo užmokesčio sistemos taikymo praktika,
nuostatai, principai vandentvarkos įmonėse
įgyvendinant darbo kodekso pasikeitimus
Aglomeracijų klausimas arba kodėl vis dar
nesusitvarkom su miesto nuotekų tvarkymo
direktyva?

4.8.7.
4.8.8.

4.9.2.

4.9.3.

Seminaras vadovams su Lidija Laurinčiukiene.

5.
5.1.

Leidyba
Leidinys „Vandentvarka“

5.2.

Skelbti bendrovių veiklos rodiklių statistiką

Vandentvarkos
institutas
Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis
Dalyvio
mokestis

IV ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

IV ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

IV ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

IV ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

2 kartus
metuose

Vandentvarkos
institutas ir
LVTA
LVTA
administracija

LVTA
biudžeto
lėšos
LVTA
biudžeto
lėšos

III ketv.

II-III ketv.

Planuojama su Sauliumi Majumi
Vyko 2019 m. rugsėjo mėn. 26 d. „Viešųjų pirkimų vykdymo
aktualijos vandentvarkos sektoriuje“ su lektoriumi Laimonu
Petkumi.
Vyko 2019 m. lapkričio mėn. 14 d. „Vandens gręžinių
įrengimas ir eksploatavimas: patirtis ir lūkesčiai“ su Neringu
Šeiriu (UAB „Artva“)

2019 m. birželio mėn. 18 d. organizuotas seminaras
„Aglomeracijos sampratos svarba miesto nuotekų
tvarkyme“.Seminaro pranešėjai: Aplinkos projektų valdymo
agentūros Vandentvarkos projektų skyriaus vedėjas Vidas
Stašauskas bei AM Taršos prevencijos politikos grupės
patarėjas Irmantas Valūnas.
Vyko 2019 m. gruodžio 5-6 d. „Modernios vadybinės
lyderystės „vėjai“ ir „skersvėjai“. Kaip juos išnaudoti savo
vadybinei sėkmei kurti?“ Birštone su Lidija Laurinčiukiene.
Balandžio mėn. išleistas Nr.54
Spalio mėn. išleistas Nr.55
Parengtas ir išsiųstas (2018 06 26 ) vandentvarkos įmonėms
statistinis leidinys „Lietuvos miestų ir rajonų vandentvarkos
įmonių 2018 metų veiklos rodikliai“
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ASOCIACIJOS SURENGTI ARBA INICIJUOTI SVARBIAUSI PASITARIMAI
2019 m. vasario 26 d. vandentvarkos bendrovių atstovų pasitarimas asociacijos patalpose dėl
Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų
tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo projekto.
2019 m. vasario 28 d. vandentvarkos bendrovių viešųjų ryšių specialistų apskritojo stalo susitikimas
UAB „Kauno vandenys“ patalpose.
2019 m. kovo 14 d. LVTA prezidiumo narių susitikimas su Aplinkos ministerijos atstovais dėl
Vandentvarkos fondo veiklos detalių ministerijos patalpose.
2019 m. liepos 2 d. LVTA atstovų susitikimas su aplinkos ministru K.Mažeika aptariant aktualius
vandentvarkos ūkio klausimus.
2019 m. rugpjūčio 1 d. LVTA atstovų susitikimas su LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių
komiteto nariu A.Butkevičiumi.
2019 m. rugsėjo 12 d. surengta išvyka susipažinti su UAB „Druskininkų vandenys“, UAB
„Dzūkijos vandenys“ ir UAB „Sūduvos vandenys“ veikla.

DALYVAUTA PASITARIMUOSE, SEMINARUOSE, KONFERENCIJOSE
2019 m. sausio 8 d. dalyvauta LR Vyriausybės kanclerio A.Stončaičio surengtame pasitarime dėl
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo sodų bendrijų teritorijose.
2019 m. sausio 24 d. dalyvauta statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų valdymo komiteto
posėdyje.
2019 m. vasario 19 d. dalyvauta Krašto apsaugos ministerijos organizuotame Kibernetinio saugumo
tarybos posėdyje.
2019 m. vasario 20 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime dėl Savivaldybių
infrastruktūros plėtros įstatymo projekto ir LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymo pakeitimo įstatymo projekto.
2019 m. vasario 26 d. dalyvauta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
organizuotame pasitarime, kuriame buvo aptartos investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje
kainų ir energetikos kontrolės komisijoje pagrindinės nuostatos.
2019 m. vasario 27 d. dalyvauta LR Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos darbo grupės
dėl geriamojo vandens tiekėjų, šilumos, naudojamos karštam vandeniui ruošti, tiekėjų ir vartotojų
santykių teisiniam regalamentavimui tobulinti posėdyje.
2019 m. kovo 12 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime dėl Aglomeracijų
nustatymo metodikos.
2019 m. kovo 14 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos surengtame pasitarime dėl naujai įkurto
Vandentvarkos fondo veiklos detalių.
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2019 m. balandžio 1 d. dalyvauta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos posėdyje dėl
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų
nustatymo metodikos pakeitimo ir Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir
eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo.
2019 m. balandžio 15 d. dalyvauta LR Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos darbo grupės
posėdyje dėl geriamojo vandens tiekėjų, šilumos, naudojamos karštam vandeniui ruošti, tiekėjų ir
vartotojų santykių teisiniam regalamentavimui tobulinti.
2019 m. balandžio 18 d. dalyvauta statybos sektoriaus asociacijų forume.
2019 m. gegužės 3 d. dalyvauta Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos narių
suvažiavime Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje.
2019 m. gegužės 9 d. dalyvauta pasitarime džiovinto dumblo deginimo klausimais AB „Akmenės
cementas“ patalpose.
2019 m. birželio 6 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame projekto „Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimas“ priežiūros komiteto
posėdyje
2019 m. birželio 10 d. dalyvauta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
organizuotame pasitarime dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m.
balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų,
geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo
ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo ir dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d.
nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
2019 m. birželio 21 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame susitikime su vandentvarkos
bendrovių atstovais aptariant situaciją dėl pradėtos pažeidimo procedūros dėl netinkamo direktyvos
91/27/EEB dėl miestų nuotekų valymo įgyvendinimo ir Vandentvarkos fondo pristatyme.
2019 m. birželio 27 d. dalyvauta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
organizuotame pasitarime dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės
nustatymo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje bei reguliuojamų geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 2018 metų finansinio pajėgumo
įvertinimo ir dėl 2018 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų lyginamųjų geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių.
2019 m. liepos 9 d. dalyvauta LR Aplinkos ministerijos kartu su Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacija organizuotame seminare, skirtame investicijoms į vandens sektorių (vandens
tiekimą, nuotekų tvarkymą ir potvynių rizikos valdymą) Lietuvoje aptarti.
2019 m. liepos 17 d. dalyvauta LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje aptariant
vandentvarkos sektoriaus plėtros ir įmonių stambinimo klausimus.
2019 m. liepos 24 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos organizuotame
Energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektorių įmonių reguliuojamosios
veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties ir patikros procedūrų pristatyme rinkos dalyviams.
2019 m. rugpjūčio 2 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos posėdyje, kuriame
buvo aptartas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo
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Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir
nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje
kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo klausimas.
2019 m. rugsėjo 5 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos surengtoje diskusijoje dėl 2021-2027 m.
Europos Sąjungos investicijų fondų lėšomis finansuotinų veiklų, susijusių su tvaria vandentvarka ir
poplūdžių miestuose rizikos valdymu.
2019 m. rugsėjo 18 d. dalyvauta LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje, kuriame buvo
svarstomas klausimas dėl Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.
2019 m. rugsėjo 24 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame projekto „Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimas“ antrajame priežiūros
komiteto posėdyje.
2019 m. rugsėjo 24 d. dalyvauta LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje, kuriame buvo
svarstomas klausimas dėl Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.
2019 m. spalio 8 d. dalyvauta statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų darbo komiteto
posėdyje.
2019 m. spalio 17-18 d. dalyvauta LVTA frakcijos „10+“ posėdyje Varėnoje.
2019 m. spalio 21 d. dalyvauta LR Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos darbo grupės
geriamojo vandens tiekėjų, šilumos, naudojamos karštam vandeniui ruošti, tiekėjų ir vartotojų
teisiniam reglamentavimui tobulinti posėdyje.
2019 m. spalio 23 d. dalyvauta LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje, kuriame buvo
svarstomas klausimas dėl Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.
2019 m. spalio 28 d. dalyvauta Lietuvos savivaldybių asociacijos Aplinkos apsaugos komiteto
organizuotame posėdyje dėl vandens paslaugų sektoriaus pertvarkos (stambinimo) modelio.
2019 m. lapkričio 13 d. dalyvauta LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje, kuriame buvo
svarstomas klausimas dėl Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.
2019 m. lapkričio 31 d. dalyvauta LR Vyriausybės kanclerio A.Stončaičio surengtame pasitarime
dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aktualių problemų.
2019 m. gruodžio 4 d. dalyvauta LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje, kur įvyko
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus
antrojo skirsnio pakeitimo, papildymo 6(1) straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo
netekusiu galios įstatymo projekto XIIIP-3707, Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19,
19(1), 19(2), 47, 55 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projekto
XIIIP-3708, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 6 straipsnio ir 1 ir 2 priedėlio
pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-3709, Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 2, 9, 11
straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11(1) straipsniu įstatymo projekto XIIIP-3710 ir
Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
XIIIP-3711 klausymai.
2019 m. gruodžio 4 – 5 d. dalyvauta Baltijos šalių vandens tiekėjų asociacijų susitikime Daugpilyje
(Latvijoje).
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2019 m. gruodžio 9 d. dalyvauta pasitarime su Aplinkos ministerijos atstovais dėl
Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo naujos redakcijos rengimo.
2019 m. gruodžio 13 d. dalyvauta UAB „Kauno vandenys“ 90-mečio paminėjimo renginyje.
2019 m. gruodžio 10 d. dalyvauta Panevėžio regiono plėtros tarybos posėdyje, kuriame buvo
aptariamas projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo
plano rengimas“.
Pastoviai dalyvaujama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos posėdžiuose derinant
vandentvarkos bendrovių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas.
Dalyvauta seminaruose ar konferencijose
Seminarai
2019 m. balandžio 25 d. dalyvauta seminare “Geologinės veiklos realijos ir vizijos”.
2019 m. gruodžio 12 d. dalyvauta Geologijos įmonių asociacijos rudeniniame seminare
“Geologinės veiklos aktualijos-2019”.

Konferencijos
2019 05 22 – 24 d.d. dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Baltijos šalių vandentvarka 2019“
Pernu (Estijoje).
2019 11 29 d. dalyvauta LR seimo surengtoje konferencijoje „Numatomų pertvarkų strategija
Lietuvos vandentvarkos įmonėse“.
LVTA VEIKLOS VIEŠINIMAS
2019 m. pratęsta sutartis su UAB „Komunikacinės erdvės“ dėl ryšių su visuomene paslaugų
teikimo.
2019 01 10 LRT televizija, „Specialus tyrimas“, reportažas apie vartotojų pajungimą prie tinklų nuo
30:40 min
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013710124/specialus-tyrimas
2019 01 21 straipsnis „Kuo valstybei kvepia lauko tualetai?“
https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/bronius-miezutavicius-kuo-valstybei-kvepia-laukotualetai.d?id=80154915
2019 03 29 ryšių su visuomene plano šablono parengimas vandentvarkos įmonėms.
2019 05 09 LRT radijas, laida „Ryto garsai“,reportažas apie vandenpyles, nuo 1:09:20 min
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000068674/ryto-garsai-lietuvoje-daugeja-lauko-gertuviu
2019 05 23 žurnale „Savaitė“ straipsnis „Miestuose daugėja geriamojo vandens fontanėlių“.
2019 05 14-25 straipsnis „Šalyje daugėja lauko gertuvių“
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Pasirodė: elta.lt, lrytas.lt, diena.lt, kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, ve.lt, minfo.lt, etaplius.lt,
respublika.lt
• https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/184493
• https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2019/05/25/news/pagaliau-jos-vel-atsirado-galimasiurbcioti-ir-be-cento-kiseneje-10480462/
• https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/didieji-miestai-ruosiasi-karsciams-daugejalauko-gertuviu-913892
• https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/didieji-miestai-ruosiasi-karsciams-daugejalauko-gertuviu-913892
• https://klaipeda.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/didieji-miestai-ruosiasi-karsciamsdaugeja-lauko-gertuviu-913892
• https://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuva/salyje-daugeja-lauko-gertuviu-1711144/
• https://minfo.lt/lietuva/straipsnis/salyje-daugeja-lauko-gertuviu
•
•

https://www.etaplius.lt/salyje-daugeja-laukogertuviu?fbclid=IwAR22GBxpzqeShLHocvyvk28BpW8xeYydeNV_8jTkw61JuAFvkbnfpbKbnxg
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/sveikata/salyje_daugeja_lauko_gertuviu/

2019 06 04 straipsnis „Išdžiuvo šulinys – ko griebtis“
https://www.delfi.lt/agro/kaimo-portretas/isdziuvo-sulinys-ko-griebtis.d?id=81350136
2019 06 15 straipsnis „Tuštėjančiuose kaimuose kanalizacija vis dar laikoma „miesčionių išmislu“
https://www.delfi.lt/agro/kaimo-portretas/tustejanciuose-kaimuose-kanalizacija-vis-dar-laikomamiescioniu-ismislu.d?id=81443567
2019 07 07 LRT televizija, „Panorama“, Astravo elektrinės poveikis Vilniaus požeminiams
vandenims, nuo 11:53 min
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000073637/panorama-galimas-duonos-ir-kitu-kepiniu-kainuaugimas-sausra-lietuvoje-ir-toliau-daro-nuostolius-tiek-ukininkams-tiek-pirkejams
2019 07 18 straipsnis “Bronius Miežutavičius. Skęstantis miestas – problemos tik gilės”
https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/bronius-miezutavicius-skestantis-miestas-problemos-tikgiles.d?id=81744655
2019 08 07 straipsnis “Savivaldybės Aplinkos ministerijai: turime vieningai spręsti vandentvarkos
problemas”
• https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/savivaldybes-aplinkos-ministerijai-turimevieningai-spresti-vandentvarkos-problemas-662-1184974?copied
• https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/savivaldybes-aplinkos-ministerijai-siulo-aiskiaisusidelioti-prioritetus-vandentvarkos-sektoriuje-188253
• https://www.delfi.lt/verslas/verslas/tukstanciai-dar-neatsisake-lauko-tualetu-savivaldybesperspeja-apie-milijonines-baudas-lietuvai.d?id=81930187
• https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/savivaldybes-aplinkos-ministerijai-siulo-aiskiaisusidelioti-prioritetus-vandentvarkos-sektoriuje
2019 08 08 LRT televizija, Panorama, Lietaus nuotekų sistemos aktualizavimas, nuo 8:30 min
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000076007/panorama-lietus-nuplove-lietuva-taciau-visurskirtingai-raseiniuose-tik-palynojo-o-kedainiuose-kvadratiniam-metrui-atiteko-net-4-kibirai
2019 09 19 straipsnis “Lietuvoje didėja vandens suvartojimas: sugrįžta emigrantai, ar aktyvėja
verslas?“
• https://www.delfi.lt/verslas/verslas/lietuvoje-dideja-vandens-suvartojimas-sugrizta-emigrantaiar-aktyveja-verslas.d?id=82295191
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•

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2019/09/20/news/vandens-suvartojama-vis-daugiauciaupus-smarkiau-atsuka-ir-grize-emigrantai-11900298/

2019 09 19 straipsnis Jonas Varkalys, “Lietuvai reikia ne stebuklinių pasakų, o tyro vandens”
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/jonas-varkalys-lietuvai-reikia-ne-stebukliniupasaku-o-tyro-vandens-18-1204942
2019 10 03 straipsnis “Lietaus nuotekų sistema – „vandenų“ vadovai skundžiasi, kad prievolė
primesta kam nepriklauso”
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/lietaus-nuoteku-sistema-vandenu-vadovai-skundziasi-kadprievole-primesta-kam-nepriklauso.d?id=82413291
2019 12 02 straipsnis Bronius Miežutavičius, “Kauniečius nuo padidėjusių vandens kainų išgelbėjo
tik teismas”
• https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/bronius-miezutavicius-kauniecius-nuo-padidejusiuvandens-kainu-isgelbejo-tik-teismas.d?id=82932107
• https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/bronius-miezutavicius-kauniecius-nuopadidejusiu-vandens-kainu-isgelbejo-tik-teismas-18-1240428
• https://sc.bns.lt/view/item/326491
https://www.etaplius.lt/kauniecius-nuo-padidejusiu-vandens-kainu-isgelbejo-tik-teismas
2019 12 05 straipsnis Vitalijus Mitrofanovas, “Vandentvarka iliuzijų pasaulyje”
https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/vitalijus-mitrofanovas-vandentvarka-iliuzijupasaulyje.d?id=82962675
2019 12 15 LRT televizija, Panorama, Vandentvarkos įmonėms gresia bankrotas, o gyventojams –
brangesnis vanduo
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000087564/vandentvarkos-imonems-gresia-bankrotas-ogyventojams-brangesnis-vanduo
2019 12 12 straipsnis, žurnale „Savaitė“, Antanas Marcinkevičius, “Vis dar girdėti šulinių
girgždesys”
2019 12 15 straipsnis Bronius Miežutavičius, “Ar noras susigrąžinti 16 mln. eurų nenuskandins
vandentvarkos?”
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2019/12/15/news/bronius-miezutavicius-ar-norassusigrazinti-16-mln-euru-nenuskandins-vandentvarkos--12926835/
Pastoviai vyksta korporatyvinės konsultacijos bendraujant su vykdomosios valdžios atstovais.
SURENGTOS IŠVYKOS Į SPECIALIZUOTAS PARODAS, SEMINARUS
2019 05 06 – 10 d. surengta išvyka į tarptautinę specializuotą parodą „RO-KA-TECH 2019“
Kaselyje (Vokietija).
2019 05 22 – 24 d. surengta išvyka į tarptautinę konferenciją „Baltijos šalių vandentvarka 2019“
Pernu (Estijoje).
2019 11 05 – 08 d. surengta išvyka į tarptautinę vandentvarkos ūkio ir technologijų parodą
„AQUATECH Amsterdam 2019“ Amsterdame (Olandija).
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2019 11 18 – 23 d. surengta išvyka į tarptautinę specializuotą vandens technologijų parodą ir
konferenciją „WATEC Israel 2019” Tel Avive (Izraelis).

SUDARYTOS SUTARTYS
1. 2019 01 08 d. priedas prie sutarties Nr.16/06/08-20 su UAB „SKS auditas“ dėl asmens duomenų
tvarkymo.
2. 2019 01 09 d. interneto prieigos paslaugos užsakymas Nr.35607480 prie sutarties
Nr.US60081001-170118 su AB Telia Lietuva.
3. 2019 01 02 d. sutartis Nr.KE-20190101 su UAB „Komunikacijų erdvės“ už ryšių su visuomene
paslaugas.
4. 2019 03 08 d. sutartis Nr.710-310-67135 su ERGO Insurance SE Lietuvos filialo dėl patalpų
draudimo.
5. 2019 03 08 d. sutartis Nr.710-660-1103911 su ERGO Insurance SE Lietuvos filialo dėl
bendrosios civilinės atsakomybės.
6. 2019 03 22 d. sutartis Nr.TAV 54-19 su UAB „ESKOM“ viešbutis „Vanagupė“ dėl paslaugų
suteikimo.
7. 2019 04 04 d. sutartis Nr.20190404 su UAB „BIGBUS“ dėl paslaugų suteikimo.
8. 2019 04 16 d. sutartis Nr.19/04/16 su UAB „Audito aspektai“ dėl finansinių ataskaitų audito.
9. 2019 07 23 d. jungtinės veiklos sutartis su Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, Lietuvos
statybininkų asociacija, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, asociacija
„Lietuvos keliai, Lietuvos santechnikų asociacija, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių
asociacija.
10. 2019 09 16 d. sutartis Nr.2019/09/16 su UAB “Pirklių klubas“ dėl patalpų nuomos.
11. 2019 10 03 d. sutartis Nr.2019-10-03/00055 su UAB „ARTIS CONSORCIUM“ dėl renginio
organizavimo.
12. 2019 12 02 d. paslaugų teikimo sutarties Nr.2091-4 pakeitimas su UAB „Ainava“ dėl MMA
padidėjimo
12. 2019 12 18 d. privalomojo draudimo sutartis Nr.01/589027205 su AB „Lietuvos draudimas“ dėl
HONDA CR-V, valst. Nr.KEP553.
13. Kasko draudimo sertifikatas Nr.ZK201912180007 su AB “Lietuvos draudimas” dėl HONDA
CR-V, valst. Nr.KEP553.
ATLIKTOS VANDENTVARKOS ĮMONIŲ APKLAUSOS IR
APIBENDRINTI SURINKTI DUOMENYS
2019 03 01 d. apklausa dėl vandentvarkos įmonių darbuotojų sąskrydžio organizavimo.
2019 08 01 d. apklausa dėl preliminaraus lėšų poreikio vandentvarkos ūkio atnaujinimui.
2019 10 01 d. apklausa dėl preliminaraus skaičiuotino lėšų poreikio boro ir fluoro junginių šalinimo
vandenvietėse.
2019 12 20 d. buvo renkama informacija apie vandentvarkos bendrovių ūkyje naudojamų statybos
produktų gamintojus ir platintojus/tiekėjus.

ATESTACIJA
Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių
atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (Aplinkos ministerija/2016-12-12 Įsakymas Nr.
24

D1-880) nuostatomis, statybos inžinierių, siekiančių įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos
pagrindinių sričių vadovų pareigas, profesines žinias gali vertinti įstatymų nustatyta tvarka
įregistruotos visuotinai pripažintos profesinės draugijos, sąjungos, asociacijos, kitos visuomeninės
organizacijos ar mokymo įstaigos (toliau-įgaliotos organizacijos).
Lietuvos vandens tiekėjų asociacijai šiuos įgaliojimus suteikė Lietuvos Respublikos
aplinkos ministras, 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.D1-227 „Dėl Lietuvos vandens tiekėjų
asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo
egzaminų programų patvirtinimo“ (TAR, 2018-03-28, Nr. 4654) patvirtindamas profesinių žinių
vertinimo egzaminų programas.
2019 m. organizuoti vandentvarkos įmonių darbuotojų mokymai ir atestacija, kurių
metu buvo atestuoti 26 specialistai.
Atestuotiems specialistams buvo suteiktos ypatingojo statinio statybos vadovo,
ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingojo statinio statybos techninės
priežiūros vadovo, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo,
ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio
projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros
vadovo, neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos bei įteikti statybos
techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos atestatai.
Statybos specialistų, turinčių aukštąjį ir aukštesnįjį neuniversitetinį išsilavinimą
atestavimas buvo vykdomas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017
„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ ir šio dokumento pakeitimais
bei kitais teisiniais dokumentais.
2019 m. kovo, gegužės, spalio ir gruodžio mėnesiais buvo organizuoti parengiamieji
mokymo kursai vandentvarkos įmonių darbuotojų atestavimui pagal parengtas ir patvirtintas
vertinimo egzaminų programas. Šiuos mokymus išklausė 26 specialistai. Atitinkamai buvo
organizuoti ir profesinių žinių vertinimo egzaminai.
2019 m. kovo mėn. 19 d. buvo organizuoti 9 ak. val. trukmės kvalifikacijos
tobulinimo kursai statybos specialistams ir ekspertams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo
programas M-087-19-LVTA (7 ak. val.) ir M-085-19-LVTA (2 ak. val.). Šių kursų išklausė ir
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus gavo 90 specialistų (ypatingojo statinio statybos vadovai,
ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ypatingojo statinio specialiųjų statybos
darbų vadovai, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovai,
neypatingojo statinio statybos vadovai, neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovai,
neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovai, neypatingojo statinio specialiųjų
statybos darbų techninės priežiūros vadovai, statinio projekto ekspertizės vadovai, statinio projekto
dalies ekspertizės vadovai, statinio ekspertizės vadovai, statinio dalies ekspertizės vadovai).
2019 m. kovo mėn. 27 d. buvo organizuoti papildomi 9 ak. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo
kursai statybos specialistams ir ekspertams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas M087-19-LVTA (7 ak. val.) ir M-085-19-LVTA (2 ak. val.). Šių kursų išklausė ir kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimus gavo 31 specialistas (ypatingojo statinio statybos vadovai, ypatingojo
statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų
vadovai, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovai, neypatingojo
statinio statybos vadovai, neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovai, neypatingojo
statinio statybos techninės priežiūros vadovai, neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų
techninės priežiūros vadovai, statinio projekto ekspertizės vadovai, statinio projekto dalies
ekspertizės vadovai, statinio ekspertizės vadovai, statinio dalies ekspertizės vadovai).
2019 m. spalio mėn. 17 d. buvo organizuoti 10 ak. val. trukmės kvalifikacijos
tobulinimo kursai projektuotojams ir ekspertams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo
programas M-086-19-LVTA (7 ak. val.) ir M-085-19-LVTA (3 ak. val.). Šių kursų išklausė ir
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus gavo 113 specialistų (ypatingojo statinio projekto vadovai,
ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovai, ypatingojo statinio projekto dalies
vadovai, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovai, neypatingojo statinio
projekto vadovai, neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovai, neypatingojo statinio
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projekto dalies vadovai, neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovai, statinio
projekto ekspertizės vadovai, statinio projekto dalies ekspertizės vadovai, statinio ekspertizės
vadovai, statinio dalies ekspertizės vadovai).
2019 m. buvo gauti 35 specialistų prašymai dėl profesinių žinių patikrinimo ir
įvertinimo. Dalis pateiktų prašymų neatitiko ypatingų ir neypatingų statinių vadovų išsilavinimo ir
profesinės patirties kvalifikacinių reikalavimų (9 prašymai), todėl buvo atmesti. Teigiamo
profesinių žinių įvertinimo pažymėjimai buvo išduoti 26 specialistams. Pareiškėjų, kurių profesinės
žinios būtų įvertintos neigiamai, nebuvo.
Buvo vykdomas intensyvus darbas, ruošiantis 2020 metų atestacijai.
TARPTAUTINIAI RYŠIAI
Pastovūs ryšiai su Latvijos ir Estijos vandens tiekėjų asociacijomis.
2019 09 17 d. susitikta su Vengrijos hidrogeologų asociacijos Generaliniu sekretoriumi Tamas
Gampel.
KITI ĮVYKIAI
2019 m. apdovanotieji Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojo garbės ženklu:
Rimantas Veisas (UAB „Tauragės vandenys“ direktoriaus pavaduotojas)
Antanas Borumas (UAB „Plungės vandenys“ direktorius)
Bronislava Jakienė (UAB „Šiaulių vandenys“ gamybinio-techninio skyriaus viršininkė)
Virginijus Jakubonis (UAB „Šiaulių vandenys“ technikos direktorius pavaduotojas)
Romualdas Ralys (UAB „Rosma“ direktorius)
2019 m. Aplinkos ministerijos garbės raštais apdovanoti:
UAB „Infrastruktūros inžinerija“ plėtros direktorius/projektų vadovas Renaldas Aleksandravičius
UAB „Zarasų vandenys“ elektrikas Romualdas Žiliukas
UAB „Zarasų vandenys“ ekonomistė Antonina Vaitiekienė
UAB „Mažeikių vandenys“ nuotekų tvarkymo infrastruktūros skyriaus vadovė Kristina Šmitaitė
UAB „Birštono vandentiekis“ šaltkalvis remontininkas, valymo įrenginių operatorius, sargas
Rolandas Jasiūnas
UAB „Birštono vandentiekis“ buhalterė kasininkė Judita Zailskienė
UAB „Ukmergės vandenys“ VNT eksploatacijos tarnybos viršininkas Saulius Užkurėlis
UAB „Anykščių vandenys“ vandentvarkos ūkio gyvenvietėse eksploatacijos meistras Algirdas
Každailis
UAB „Šiaulių vandenys“ finansų, planavimo skyriaus viršininkė Simona Potelienė
UAB „Šiaulių vandenys“ meistras Edmundas Puskepalis
UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus pavaduotoja Laima Bernotienė
UAB „Kelmės vanduo“ vandens apskaitos tarnybos vadovas Žygaudas Andrulis
26

UAB „Kelmės vanduo“ nuotekų šalinimo tarnybos vadovė Vanda Šarauskienė
Kauno technologijos universiteto Aplinkosaugos technologijų katedros darbuotojas doc., dr.
Viktoras Račys
UAB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio ir nuotekų stočių skyriaus inžinierius-hidrogeologas
Bronius Misiūnas
UAB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio ir nuotekų stočių skyriaus vadovaujantis inžinierius
Laimutis Mikėnas
SĮ „Visagino energija“ nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo inžinierė Jelena Lavrentjeva
UAB „Dzūkijos vandenys“ ekonomikos ir pardavimų departamento direktorius Tomas Valatka
UAB „Dzūkijos vandenys“ vandentiekio ir nuotakyno departamento direktorius Leonas
Mackevičius
2019 m. LVTA garbės raštais už ilgametį, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą vandentvarkos ūkio
srityje apdovanoti:
UAB „Tauragės vandenys“ vyriausiosios buhalterės pavaduotoja Remigija Lukošaitienė
UAB „Tauragės vandenys“ vyresnioji inžinierė Vida Folkmanaitė
UAB „Tauragės vandenys“ šaltkalvis – remontininkas Feliksas Černauskas
UAB „Tauragės vandenys“ vairuotojui – traktorininkui Stasys Jomantas
UAB „Prienų vandenys“ meistras Gintautas Vilkoicas
UAB „Mažeikių vandenys“ kontrolierė Danutė Pupkuvienė
UAB „Mažeikių vandenys“ miesto vandens tiekimo tinklo priežiūros komandos vadovas
Algimantas Valantinas
UAB „Mažeikių vandenys“ nuotekų tvarkymo tinklo priežiūros komandos šaltkalvis Kęstas Želvys
UAB „Mažeikių vandenys“ laborantė Irena Macevičienė
UAB „Birštono vandentiekis“ šaltkalvis remontininks, valdymo pulto operatorius, sargas Algirdas
Stadulis
UAB „Birštono vandentiekis“ vyriausias buhalteris Vytautas Padelskas
UAB „Aukštaitijos vandenys“ viešųjų pirkimų skyriaus inžinierius Arvydas Eugenijus Binkis
UAB „Aukštaitijos vandenys“ vandenvietės ir tinklų tarnybos avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis
Antanas Klebonas
UAB „Aukštaitijos vandenys“ apskaitos prietaisų ir mechanikos tarnybos šaltkalvis-remontininkas
Viačeslavas Murnikovas
UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuotekų valyklos technikė Sigita Valienė
UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuotekų valyklos operatorė Marija Zopelienė
UAB „Unipresta“ vykdančiaji direktorė Justina Mikalajūnaitė-Vanian
UAB „Ukmergės vandenys“ šaltkalvis – remontininkas Alvydas Gliaudelis
UAB „Ukmergės vandenys“ elektromontuotojas Alvydas Maumėnas
UAB „Ukmergės vandenys“ avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis Romas Baravykas
UAB „Ukmergės vandenys“ vairuotojas-avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis Antanas Dikčius
UAB „Ukmergės vandenys“ vadybininkė Julė Gilvydienė
UAB „Ukmergės vandenys“ apskaitininkė Regina Januškevičienė
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UAB „Ukmergės vandenys“ viešųjų pirkimų organizatorius Rimas Zvėga
UAB „Anykščių vandenys“ apskaitininkė Nijolė Milevičienė
UAB „Anykščių vandenys“ avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis Vidmantas Rudokas
UAB „Anykščių vandenys“ autošaltkalvis Petras Adomavičius
UAB „Anykščių vandenys“ vandenvalos cecho operatorius Artūras Onis
UAB „Šiaulių vandenys“ energetikos ir technologinių procesų valdymo skyriaus viršininkas Saulius
Stulpinas
UAB „Šiaulių vandenys“vyresnioji buhalterė Ona Raponavičienė
UAB „Šiaulių vandenys“ klientų aptarnavimo vyresnioji specialistė Loreta Remeikienė
UAB „Šiaulių vandenys“ kontrolinių matavimų prietaisų šaltkalvis Zigmantas Miniotas
UAB „Šiaulių vandenys“ elektrikas – operatorius Stanislovas Krincius
UAB „Šiaulių vandenys“ avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis Albinas Pečiukėnas
UAB „Šiaulių vandenys“ vyresnioji inžinierė kokybei Lijana Povilaitienė
UAB „Šiaulių vandenys“ avarinės tarnybos vairuotojas Jonas Širvinskas
UAB „Šiaulių vandenys“ vyresnysis inžinierius Romualdas Kiminas
UAB „Šiaulių vandenys“ inžinierius Arvydas Šnipaitis
UAB „Pakruojo vandentiekis“ šaltkalvis tekintojas Stanislovas Augėnas
UAB „Pakruojo vandentiekis“ projektų vadovas Dainius Jurgaitis
UAB „Šilutės vandenys“ inžinierius – energetikas Vytautas Stankus
UAB „Šilutės vandenys“ viešųjų pirkimų specialistas Vidmantas Utaras
UAB „Šilutės vandenys“ ekskavatoriaus mašinistas – šaltkalvis Pranas Vilkys
UAB „Šilutės vandenys“ meistras Tomas Navikas
UAB „Šilutės vandenys“ padalinio vadovo pavaduotojas Ernestas Gruzdys
UAB „Kelmės vanduo“ avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis Albinas Mockevičius
UAB „Kelmės vanduo“ šaltkalvis-remontininkas Jonas Volskis
UAB „Kelmės vanduo“ suvirintojui Romualdas Ludilskis
UAB „Vilniaus vandenys“ logistikos ir turto priežiūros skyriaus vyresnioji sandėlio vadybininkė
Marija Gaidytė
UAB „Vilniaus vandenys“ logistikos ir turto priežiūros skyriaus tiekimo vadybininkė Marina
Obolevičienė
UAB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio ir nuotekų tinklų skyriaus šaltkalvis Zdislav Nemenčinskij
UAB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio ir nuotekų tinklų skyriaus vyresnysis šaltkalvii Bronislav
Danilevič
UAB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio ir nuotekų tinklų skyriaus šaltkalvis Viačeslav
Ramanovskij
UAB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio ir nuotekų tinklų skyriaus veiklos organizavimo inžinierė
Vilma Černiuvienė
UAB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio ir nuotekų tinklų skyriaus vyresnysis šaltkalvis Leon
Kamašin
UAB „Vilniaus vandenys“ technologinių procesų valdymo skyriaus vyresnysis automatikos
inžinierius Valentinas Stepšys
UAB „Vilniaus vandenys“ energetinių įrenginių priežiūros skyriaus vyresnysis inžinierius Virgilijus
Daujotas
SĮ „Visagino energija“ perpumpavimo stoties mašinistė Natalija Terechova
SĮ „Visagino energija“ vandens rezervuaro operatorė Zita Svidinskienė
SĮ „Visagino energija“ valymo įrangos operatorius (dumblo džiovinimo) Jan Ševelinski
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SĮ „Visagino energija“ eksploatavimo inžinierė Natalja Lisickaja
SĮ „Visagino energija“ avarinių ir atstatomųjų darbų šaltkalvis Nikolaj Guzev
SĮ „Visagino energija“ valymo įrangos operatorė Nina Šopova
UAB „Utenos vandenys“ vandentiekio ūkio meistras Ramūnas Žala
UAB „Utenos vandenys“ abonentų skyriaus viršininkas Dainius Tamaliūnas
UAB „Utenos vandenys“ vyriausiojo mechaniko tarnybos ekskavatoriaus mašinistas Mindaugas
Sirutis
UAB „Telšių vandenys“ Varnių cecho vandentvarkos ūkio operatorius – šaltkalvis Alvidas Stasiulis
UAB „Telšių vandenys“ Varnių cecho šaltkalviui – ekskavatorininkui Bronislovui Urvakis

ASOCIACIJOS 2019 M. LEIDINIAI
LVTA informacinis leidinys „Vandentvarka“ (54 ir 55 numeriai).
Kasmetinis statistinis leidinys „Lietuvos miestų ir rajonų vandentvarkos įmonių veiklos rodikliai“.
TEIKIAMA INFORMACIJA
Pastoviai renkama ir teikiama Teisės aktų registre skelbiama vandentvarkos ūkio
darbuotojams aktuali informacija (pateikta 235 teisiniai dokumentai):
1. 2019 01 03 raštas Nr.1
2. 2019 02 04 raštas Nr.8
3. 2019 03 04 raštas Nr.28
4. 2019 04 02 raštas Nr.39
5. 2019 05 06 raštas Nr.51
6. 2019 06 04 raštas Nr.69
7. 2019 07 02 raštas Nr.80
8. 2019 08 02 raštas Nr.99
9. 2019 10 02 raštas Nr.104
10. 2019 11 04 raštas Nr.117
11. 2019 12 03 raštas Nr.136
Parengti raštai valstybinėms institucijoms dėl iškilusių problemų sprendimo
1. Statybos produkcijos sertifikavimo centrui dėl kvalifikacijos tobulinimo mokymo programų
teikimo derinimui (2019 01 04 Nr.2).
2. Statybos produkcijos sertifikavimo centrui dėl kvalifikacijos tobulinimo mokymo programų
teikimo derinimui (2019 01 11 Nr.3).
3. Šiaulių universiteto Infrastruktūros valdymo tarnybos direktoriui dėl informacijos pateikimo
(2019 01 15 Nr.5).
4. LR Seimo energetikos ir darnios plėtros komisijai dėl dalyvavimo darbo grupės veikloje (dėl
geriamojo vandens tiekėjų, šilumos, naudojamos karštam vandeniui ruošti, tiekėjų ir vartotojų
santykių teisiniam reglamentavimui tobulinti) (2019 02 06 Nr.10).
5. Sveikatos apsaugos ministerijai (kopija Aplinkos ministerijai) dėl Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (naujos redakcijos) projekto (2019 02 06
Nr.11).
6. Aplinkos ministerijai dėl Statybos techninio reglamento projekto (STR 2.07.02:2019
„Vandentiekio ir nuotekų šalinimo statinio inžinerinės sistemos; vandentiekio ir nuotekų šalinimo
inžineriniai tinklai; vandens ėmimas, vandens ruošimas; nuotekų valyklos“) (2019 02 11 Nr.12).
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7. Aplinkos ministerijai dėl tarptautinės konferencijos „Baltijos šalių vandentvarka 2019“ (2019 02
13 Nr.15).
8. Lietuvos pramonininkų konfederacijai dėl veiklos nutraukimo Lietuvos pramonininkų
konfederacijoje (2019 02 13 Nr.16).
9. Aplinkos ministerijai dėl vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymo paslaugų
pirkimo priežiūros komiteto steigimo (2019 02 18 Nr.20).
10. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.19-1454 (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymo „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens
tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir su jiems nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba)
naudojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra dirbančių asmenų
(įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius,
valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems
priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių infrastruktūros
ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo patvirtinimo“
projektas) (2019 02 18 Nr.24).
11. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.19-1455 (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymo
Nr.D1-543 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo
paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“
projektas) (2019 02 22 Nr.25).
12. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.19-1980 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl
atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas) (2019 03 07 Nr.30).
13. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.19-1982 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl
geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas) (2019 03 07 Nr.31).
14. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl teisės akto projekto Nr.19-1378
(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Šilumos tiekėjų,
nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių
nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės
komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas) (2019 03 08 Nr.33).
15. LR Seimo energetikos ir darnios plėtros komisijai dėl apsirūpinimo karštu vandeniu teisinio
reguliavimo tobulinimo (2019 03 13 Nr.34).
16. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl teisės akto projekto Nr.19-1378
(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Šilumos tiekėjų,
nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių
nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės
komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas) (2019 03 13 Nr.35).
17. Aplinkos ministerijai dėl Nuotekų tvarkymo reglamento keitimo (2019 03 25 Nr.38).
18. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr.D1-629 „Dėl geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ projekto, projekto Nr.19-3755 (2019 04 05 Nr.42).
19. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr.D1-639 „Dėl geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto
Nr.19-3751 (2019 04 05).
20. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymo Nr.D1-500 „Dėl naujų abonentų ir
vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto Nr.19-3752 (2019 04 05 Nr.44).
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21. Aplinkos ministerijai dėl teisės aktų projektų Nr.18-693(3) ir 19-3912 (Lietuvos Respublikos
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr.VIII-1183 pakeitimo įstatymo projektas ir Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr.IX-2112 16 straipsnio pakeitimo įstatymo
projekto projektas) (2019 04 15 Nr.46).
22. Susisiekimo ministerijai, Aplinkos ministerijai (kopijos Lietuvos automobilių kelių direkcijai ir
Aplinkos projektų valdymo agentūrai) dėl inžinerinių tinklų projektavimo valstybinės reikšmės
krašto ir rajono kelių juostose (2019 04 16 Nr.47).
23. Aplinkos ministerijai dėl apdovanojimų vandentvarkos darbuotojų dienos proga (2019 04 17
Nr.48).
24. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.19-5284 (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministras įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo
Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų
rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas) (2019 05 17 Nr.54).
25. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.19-6103 (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių
ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas) (2019 05 29
Nr.65).
25. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.19-6098 (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 89 „Dėl Viešojo vandens tiekimo licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (2019 05 29 Nr.66).
26. Aplinkos ministerijai dėl nuotekų taršos di(2-etilheksil) ftalatu (DEPH) reguliavimo tobulinimo
(2019 05 31 Nr.67).
27. Aplinkos ministerijai dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento pakeitimo projekto (2019 05
31 Nr.68).
28. Aplinkos ministerijai dėl nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir
kontrolės tvarkos aprašo pakeitimo projekto (2019 06 07 Nr.70).
29. Aplinkos ministerijai dėl teisės aktų projektų Nr.17-9860(2) ir 19-6634 (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos parengtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių
atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“
pakeitimo“ projektas) (2019 06 10 Nr.71).
30. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl teisės aktų projektų Nr.19-7741, 197737 ir 19-7743 (nutarimas „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m.
gegužės 15 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto, nutarimas „Dėl Naftos produktų ir (ar) naftos
valstybės atsargų kaupimo, tvarkymo patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto, nutarimas
„Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo
komisijose ir prašymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimų išdavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ projekto) (2019 06 21 Nr.73).
31. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl teisės aktų projektų Nr.19-7764 ir 197765 (nutarimas „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo naujos
statybos statinių, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir
paprastojo remonto aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto, nutarimas
„Dėl Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos
derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto) (2019 06 21 Nr.74).
32. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl teisės aktų projektų Nr.19-7659, 197662, 19-7667, 19-7666, 19-7667 (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
„Dėl Administracinių nusižengimų tyrimo, bylų nagrinėjimo ir nutarimų administracinių
nusižengimų bylose vykdymo kontrolės Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos
taisyklių patvirtinimo“ projektas, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
„Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr.O3-44
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„Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos nutarimo projektas „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo
reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“, Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos nutarimo projektas „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimo Nr.O3-308 „Dėl Taikinamojo tarpininkavimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo projektas
„Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir
energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ (2019 06 21 Nr.75).
33. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl teisės akto projekto Nr.19-7981
(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių
asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai
naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės
būklės nustatymo tvarkos patvirtinimo“ projektas) (2019 06 26 Nr.77).
34. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl teisės akto projekto Nr.19-7968 ir su
juo kartu derinamų projektų (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo
projektas ,,Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų
formų patvirtinimo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo projektas ,,Dėl
Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo
patvirtinimo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo projektas ,,Dėl
Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo kaupimo ir naudojimo kontrolės bei
duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos nutarimo projektas „Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų
šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(2019 06 26 Nr.78).
35. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl dalyvavimo posėdyje 2019 06 27 (2019
06 27 Nr.79).
36. Klaipėdos universiteto Jūrinių tyrimų institutui dėl bendradarbiavimo Latvijos ir Lietuvos
bendrame projekte 2014-2020 MEDWwater. (2019 07 04 Nr.81).
37. Aplinkos ministerijai dėl BIM-LT projekto patariamojo komiteto sudarymo ir atstovų
paskyrimo (2019 07 10 Nr.82).
38. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl teisės akto projekto Nr.19-8689 (Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos
gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų
investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas) (2019 07 17 Nr.83).
39. Aplinkos ministerijai dėl BIM-LT projekto patariamojo komiteto sudarymo ir atstovų
paskyrimo (2019 07 25 Nr.96).
40. Aplinkos ministerijai dėl BIM-LT projekto patariamojo komiteto sudarymo ir atstovų
paskyrimo (2019 07 29 Nr.97).
41. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.19-9469 (LR aplinkos ministro įsakymas
Nr.349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui
reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas) (2019 08 28 Nr.100).
42. LR Seimo Ekonomikos komitetui dėl įstatymo projekto Nr.XIIIP-3709 (Lietuvos Respublikos
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr.VIII-1183 6 straipsnio ir 1 ir 2 priedėlio pakeitimo
įstatymo projektas) (2019 09 17 Nr.101).
43. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl teisės aktų projektų (,,Dėl Daugiabučių namų
šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų
patikrinimus vietoje taisyklių patvirtinimo“ projektas, „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-235 ,,Dėl Energetikos įrenginių
eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms
tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas ir ,,Dėl Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Energetikos objektų,
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energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių
naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas) (2019 09 23 Nr.102).
44. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl teisės akto projekto Nr.19-11341 („Dėl
valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 19 d. nutarimo Nr.O3E-251 „Dėl
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statinių naujos statybos,
rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir paprastojo remonto
aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas) (2019 09030
Nr.103).
45. Aplinkos ministerijai, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, Lietuvos savivaldybių
asociacijai dėl 2020-2027 metų investicijų poreikio ir problemų Lietuvos vandentvarkos ūkyje
(2019 10 22 Nr.109).
46. Aplinkos ministerijai dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės
reikalavimų pakeitimo (2019 10 23 Nr.111).
47. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl teisės akto projekto Nr.19-12405 („Dėl
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr.O3E-459
„Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių
apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“) (2019 11 07 Nr.129).
48. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl teisės akto projekto Nr.19-12400 („Dėl
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr.O3-92
„Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų
kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo: projekto) (2019 11 25 Nr.132).
49. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.19-12691 (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymo „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2019 „Vandentiekio ir nuotekų
šalinimo statinio inžinerinės sistemos; vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžineriniai tinklai; vandens
ėmimas, vandens ruošimas; nuotekų valyklos“ patvirtinimo“ projektas) (2019 11 26 Nr.133).
Parengti raštai LVTA nariams dėl iškilusių problemų sprendimo
1. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl 2019 m. LVTA veiklos programos (2019 01 14
Nr.4).
2. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl LVTA pajamų sąmatos sudarymo (2019 01 29 Nr.7).
3. Įmonių vadovams dėl tarptautinės konferencijos „Baltijos šalių vandentvarka 2019“ (2019 02 12
Nr.13).
4. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl LVTA pajamų sąmatos sudarymo (2019 02 12
Nr.14).
5. UAB „Kauno vandenys“ dėl patalpų suteikimo LVTA viešųjų ryšių specialistų apskritojo stalo
susitikimui (2019 02 18 Nr.21).
6. Įmonių vadovams dėl kasmetinio vandentvarkos įmonių darbuotojų sąskrydžio organizavimo
(2019 02 18 Nr.22).
7. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl LVTA viešųjų ryšių specialistų apskritojo stalo
susitikimo (2019 02 25 Nr.26).
8. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl spalvinimo knygelių vaikams „Vandens kelias“
įsigijimo (2019 03 04 Nr.27).
9. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl spalvinimo knygelių vaikams „Vandens kelias“
įsigijimo (2019 04 12 Nr.45).
10. Vandentvarkos įmonėms dėl vandentvarkos įmonių ryšių su visuomene strategijos ir veiksmų
plano 2019 metams (2019 04 18 Nr.49).
11. Vandentvarkos bendrovėms dėl kasmetinio statistinio leidinio (2019 05 02 Nr.50).
12. Vandentvarkos bendrovėms dėl kasmetinio statistinio leidinio (2019 06 26 Nr.76).
13. Vandentvarkos bendrovėms dėl duomenų atnaujinimo (2019 08 01 Nr.98).
14. Vandentvarkos bendrovėms dėl lėšų poreikio boro ir fluoridų šalinimui (2019 10 02 Nr.105).
15. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl standartų atrinkimo ir vertimo (2019 10 23 Nr.110).
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16. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl LVTA vandentvarkos ūkio darbuotojų ženkliukų
užsakymo (2019 10 29 Nr.116).

TEISINIAI DOKUMENTAI
2019 m. priimti svarbiausi teisiniai dokumentai, susiję su vandentvarkos ūkiu:
Rūšis

Pavadinimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d.
nutarimo Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
Nutarimas tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Institucijos Priėmimo
suteiktas Nr.
data

1325

Įsigaliojimo
data

2019-12-30 2019-12-31

Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2019-12-30, Identifikacinis kodas 2019-21666

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9 ir
Įstatymas 9-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Užregistruota TAR 2019-12-30, Identifikacinis kodas 2019-21573

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018
m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų
Nutarimas tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių
reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

XIII-2767 2019-12-20 2019-12-31

O3E-893 2019-12-20 2019-12-21

Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Užregistruota TAR 2019-12-20, Identifikacinis kodas 2019-20958

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m.
birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų
Nutarimas tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo ir papildymo

O3E-891 2019-12-20 2019-12-21

Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Užregistruota TAR 2019-12-20, Identifikacinis kodas 2019-20956

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos
išteklius įstatymo Nr. I-1163 4 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo
Įstatymas įstatymas

XIII-2484 2019-10-15 2020-07-01

Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Užregistruota TAR 2019-10-31, Identifikacinis kodas 2019-17360

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034
Įstatymas pakeitimo įstatymas

XIII-2481 2019-10-15

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008
m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių
Nutarimas informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo

O3E-385 2019-09-02 2019-09-04

Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Užregistruota TAR 2019-10-31, Identifikacinis kodas 2019-17357

2020-07-01
Įstatymo 2
straipsnio
2 dalis įsigalioja
2019-11-01

Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Užregistruota TAR 2019-09-03, Identifikacinis kodas 2019-13923

Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1-90 „Dėl
Įsakymas Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių
aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

1-252

2019-08-14 2019-08-17

Priėmė Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Užregistruota TAR 2019-08-16, Identifikacinis kodas 2019-13235

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019
m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų,
nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir
Nutarimas nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų
O3E-303 2019-08-02 2019-08-03
vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės
komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Užregistruota TAR 2019-08-02, Identifikacinis kodas 2019-12795
Nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d.

758

2019-07-10 2019-11-01
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nutarimo Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2019-07-26, Identifikacinis kodas 2019-12412

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008
m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos,
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių
Nutarimas nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“
pakeitimo

O3E-250 2019-07-19 2019-07-23

Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Užregistruota TAR 2019-07-22, Identifikacinis kodas 2019-11993

Dėl Aplinkos apsaugos sektoriaus profesinio standarto
patvirtinimo
Įsakymas Priėmė Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Užregistruota TAR 2019-07-15, Identifikacinis kodas 201911628
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio
28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų
Įsakymas tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

V1-141

2019-07-15 2019-07-16

D1-393

2019-07-01 2019-11-01

Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2019-07-02, Identifikacinis kodas 2019-10818

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014
m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo
Nutarimas taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

O3E-237 2019-06-28 2019-07-01

Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2019-06-28, Identifikacinis kodas 2019-10552

Dėl 2018 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio
žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
Nutarimas tvarkymo sektoriuje nustatymo

O3E-222 2019-06-27 2019-06-28

Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2019-06-27, Identifikacinis kodas 2019-10424

Dėl 2018 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų
vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
Nutarimas tvarkymo veiklos rodiklių

O3E-216 2019-06-27 2019-06-28

Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2019-06-27, Identifikacinis kodas 2019-10422

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433
2, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo
Įstatymas netekusiu galios įstatymas

XIII-2178 2019-06-06 2020-01-01

Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Užregistruota TAR 2019-06-20, Identifikacinis kodas 2019-09957

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
Įstatymas įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Užregistruota TAR 2019-06-19, Identifikacinis kodas 2019-09862

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio
2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo
Įsakymas reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

XIII-2166 2019-06-06 2020-01-01

D1-366

2019-06-14 2019-11-01

Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2019-06-17, Identifikacinis kodas 2019-09712

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019
m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų,
nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir
Nutarimas nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų
O3E-188 2019-06-11 2019-06-12
vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės
komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2019-06-11, Identifikacinis kodas 2019-09445

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014
m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo
Nutarimas taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

O3E-182 2019-06-11 2019-06-12

Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2019-06-11, Identifikacinis kodas 2019-09439
Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio

D1-332

2019-05-29 2019-05-31
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29 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2019-05-30, Identifikacinis kodas 2019-08562

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19
d. įsakymo Nr. D1-543 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti
svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas
Įsakymas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų
patvirtinimo” pakeitimo

D1-294

2019-05-13 2019-05-14

D1-279

2019-05-13 2019-05-14

D1-257

2019-05-02 2019-05-07

Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2019-05-13, Identifikacinis kodas 2019-07641

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio
29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir
Įsakymas nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2019-05-13, Identifikacinis kodas 2019-07626

Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų
geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir su jiems
nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba)
naudojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų
tvarkymo infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių
Įsakymas priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir
vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl
jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be
palydos patekti prie įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus
dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo
patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2019-05-06, Identifikacinis kodas 2019-07357

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio
29 d. įsakymo Nr. D1-639 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir
Įsakymas nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“
pakeitimo

2019-05-02
2019-04-30

D1-244

2019-04-29 2019-05-02
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2019-04-17 2019-05-02
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2019-04-17 2019-05-02

Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2019-04-30, Identifikacinis kodas 2019-07085

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23
d. įsakymo Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų
Įsakymas prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymo 1.8
papunktis
įsigalioja
2019-11-01

D1-250

Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2019-04-30, Identifikacinis kodas 2019-07005

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d.
nutarimo Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba)
Nutarimas nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2019-04-26, Identifikacinis kodas 2019-06871

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d.
nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį
Nutarimas vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2019-04-26, Identifikacinis kodas 2019-06870

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006
m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens
Nutarimas tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo
paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

O3E-101 2019-04-10 2019-05-02

Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2019-04-10, Identifikacinis kodas 2019-05873
Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės
17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento

D1-198

2019-11-01
2019-04-04 Įsakymo 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 2.7, 2.8
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patvirtinimo“ pakeitimo

ir 2.9 papunkčiai
įsigalioja
2019-05-02.

Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2019-04-05, Identifikacinis kodas 2019-05672

Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų,
geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių
nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje
Nutarimas kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo
patvirtinimo

O3E-93

2019-04-01 2019-04-02

O3E-91

2019-04-01 2019-05-02

D1-189

2019-03-29 2019-04-02

O3E-36

2019-02-08 2019-02-09

Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2019-04-01, Identifikacinis kodas 2019-05217

Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo
ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos
Nutarimas patvirtinimo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2019-04-01, Identifikacinis kodas 2019-05216

Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2Įsakymas VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2019-04-01, Identifikacinis kodas 2019-05118

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008
m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių
Nutarimas informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo
Priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Užregistruota TAR 2019-02-08, Identifikacinis kodas 2019-01990

Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo
Įstatymas įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Užregistruota TAR 2019-01-08, Identifikacinis kodas 2019-00216

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22,
23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio
Įstatymas pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34-1, 35-1
straipsniais ir priedu įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Užregistruota TAR 2019-01-03, Identifikacinis kodas 2019-00098

2019-11-01
XIII-1826 2018-12-20

Įstatymo 2
straipsnio
2 dalis įsigalioja
2019-01-09

2019-05-02
XIII-1892 2018-12-20

Įstatymo 21
straipsnio
2 ir 4 dalys
įsigalioja
2019-01-04

Reziume:
Pažymėtina, kad ir 2020 metams spręstini klausimai yra šie:
1. Kokybiškas, kartu su vandentvarkos įmonėmis, 2020–2027 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos įgyvendinimo valdymas, stebėsena, asociacijos narių atstovavimas
bendriems interesams įgyvendinti LR valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose.
2. Bendradarbiavimas su LR Aplinkos ministerija ir kitomis institucijomis, įgyvendinant: Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2017-03-13 nutarimą Nr.167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-02-01
nutarimą Nr.88 „Dėl vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“.
3. Koordinuoti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių pastangas, rengiant bei
teikiant vandentvarkos sektoriui svarbių įstatymų pakeitimo projektus ir šių įstatymų
įgyvendinančių teisės aktų projektus.
4. Kaimo gyvenviečių vandentvarkos ūkio atnaujinimo, protingos ir ekonomiškai pagrįstos ūkio
plėtros klausimų sprendimas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
prieinamumo didinimas. Kaimo gyvenviečių vandentvarkos įrenginių ir tinklų perėmimas ir
atstatymas.
5. Ekonomiškai naudingas ir realiai įgyvendintinas vandentvarkos įmonių stambinimas. Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio sustambinimas, siekiant didesnio veiklos efektyvumo ir
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paslaugų kainos ir kokybės. Įgyvendinimo priemonės: dalyvauti įmonių stambinimo modelio
kūrimo procese.
6. LVTA veiksmai, reaguojant į Europos Komisijos oficialų pranešimą dėl Europos Sąjungos teisės
pažeidimo procedūros Nr. 2016/2193 dėl netinkamo miesto nuotekų valymo direktyvos
įgyvendinimo.
Pasiūlymų teikimas, tobulinant nuotekų tvarkymo reglamentavimą. Nuostatos „teršėjas moka“
įgyvendinimas.
7. Sukaupto nuotekų dumblo galutinio sutvarkymo problemos sprendimas. Džiovinto dumblo
tolesnio panaudojimo problemos sprendimas. Nuotekų dumblo deponavimo aikštelių sutvarkymas.
8. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas. Naujų vartotojų
prijungimo prie naujai nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų klausimų sprendimas. LVTA veiklos,
nustatant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis ir
prioritetus, prognozės ir problemos, numatymas, kuriose teritorijose bus plėtojama geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, o kuriose viešasis vandens tiekimas bus
vykdomas kitomis priemonėmis.
9. Lietaus tinklų eksploatacija, rekonstrukcija, plėtra ir atstatymas. Paviršinių nuotekų tvarkymo
apmokėjimo sistemos tobulinimas, identifikuojant visas šio sektoriaus problemas ir nustatant
kainodaros principus.
10. Naudingų vandentvarkos įmonėms sprendinių siekimas dėl vandentvarkos įmonėms
konstatuojamų pažeidimų nepasiekus stebėsenos (rezultato) rodiklių.
11. Vandentvarkos sektoriaus problemų ir pasiekimų viešinimas. Aktualių vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo problemų viešinimo, vandentvarkos įmonių įvaizdžio formavimo ir palaikymo,
komunikavimo su vartotojais būdų bei priemonių paieška bei įgyvendinimas. Savo pozicijų
gynimas ir stiprinimas centrinėse ir vietinėse valdžios institucijose.

Prezidentas

Bronius Miežutavičius
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