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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 

 

 2020 m. gruodžio 31 d. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijoje buvo 96 nariai:  

 - 61 tikrasis narys, tame skaičiuje 5 garbės nariai,  

  - 35 asocijuoti nariai. 

 

 2020 m. į LVTA įstojo 1 tikrasis narys UAB „Akmenės vandenys“. 

 

 2020 m. Adolfas Juršys buvo išrinktas LVTA garbės nariu. 

 

 2020 m. į LVTA įstojo 1 naujas asocijuotas narys UAB „Fertius“. 

    

  2020 m. iš LVTA išstojo 4 asocijuoti nariai: 

 UAB „Biastra plius“ 

 Bendra Lietuvos ir Danijos įmonė UAB „Sanidėjų centras“ 

 UAB „Unipresta“ 

 UAB „Vertybių sauga“ 

  

 

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narių sąrašas 2020-12-31 dienai 

 

LVTA garbės nariai 

 

1. J.Bražinskas 

2. A.Griškevičius 

3. A.Juršys 

4. V.Kudokas 

5. V.Litvaitis 

 

LVTA nariai 

 

1. UAB „Akmenės vandenys 

2. UAB Anykščių vandenys 

3. UAB Aukštaitijos vandenys 

4. UAB Birštono vandentiekis 
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5. UAB Biržų vandenys 

6. UAB Druskininkų vandenys 

7. UAB Dzūkijos vandenys  

8. UAB Giraitės vandenys 

9. UAB Ignalinos vanduo 

10. UAB Jonavos vandenys 

11. UAB Joniškio vandenys 

12. UAB Jurbarko vandenys 

13. UAB Kaišiadorių vandenys 

14. UAB Kauno vandenys 

15. UAB Kazlų Rūdos komunalininkas 

16. UAB Kelmės vanduo 

17. UAB Kėdainių vandenys 

18. AB Klaipėdos vanduo 

19. UAB Kretingos vandenys 

20. UAB Kupiškio vandenys 

21. UAB Kuršėnų vandenys 

22. UAB Lazdijų vanduo  

23. UAB Mažeikių vandenys 

24. UAB Molėtų vanduo 

25. UAB Neringos vanduo 

26. UAB Pagėgių komunalinis ūkis 

27. UAB Pakruojo vandentiekis 

28. UAB Palangos vandenys 

29. UAB Pasvalio vandenys 

30. UAB Plungės vandenys 

31. UAB Prienų vandenys 

32. UAB Radviliškio vanduo 

33. UAB Raseinių vandenys 

34. UAB Rokiškio vandenys 

35. Alytaus raj. savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ 

36. UAB Sūduvos vandenys 

37. UAB Šakių vandenys 

38. UAB Šiaulių vandenys 

39. UAB Šilalės vandenys 

40. UAB Šilutės vandenys 

41. UAB Širvintų vandenys 

42. UAB Tauragės vandenys 

43. UAB Telšių vandenys 

44. UAB Trakų vandenys 

45. UAB Ukmergės vandenys 

46. UAB Utenos vandenys 

47. UAB Varėnos vandenys 

48. UAB Vilkaviškio vandenys 

49. UAB Vilniaus vandenys 

50. UAB Visagino energija 

51. UAB Zarasų vandenys 

52. UAB Grota 

53. KTU cheminės technologijos fakulteto aplinkosaugos technologijos katedra 

54. AB Požeminiai darbai 

55. UAB SWECO Lietuva 

56. 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 EKO-L 

8. UAB Ekotakas 

9. UAB Evopipes Radius 

10. UAB Fertius 

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 Sanistal 

24. UAB Siemtecha 

25. UAB Skauduva 

26. UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ 

27. UAB Statovita 

28. UAB Tiekimo sprendimai 

29. UAB Vandens siurbliai 

30. Lietuvos ir Švedijos UAB „ViaCon Baltic“ 

31. UAB Vilakra 

32. UAB Vilniaus hidrogeologija 

33. UAB Wavin Baltic 

34. UAB Wilo Lietuva 

35. UAB WTE Baltic 
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LVTA nariai pagal gaunamas pajamas skirstomi į 10 grupių (2020 m.) 

 
Grupė Įmonės pavadinimas, metinis nario arba asocijuoto nario mokestis Gaunamos 

pajamos 

1 gr. - Iki 289 620 Eur 

2 gr. UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“, UAB „Lazdijų vanduo“,  

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“,  Sav. įm. „Simno komunalininkas“  

(793,27 Eur) 

UAB „Airplus1 Lituanica“, Alfa laval SIA filialas, Algimantas Vilūnas, 

UAB „Evopipes Radius“, UAB „Fertius“, UAB „FinEco Ltd“,  

UAB „InfoTechna“, UAB „Vilniaus hidrogeologija“, UAB „Rosma“, 

UAB „EKO-L“,  UAB „Tiekimo sprendimai“, UAB „WTE Baltic“ 

(500,00 Eur) 

Iki 579 240 Eur 

3 gr. UAB „Akmenės vandenys“, UAB „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 „Statybų inžinerinės paslaugos‘, UAB „WILO 

Lietuva“ (695,67 Eur) 

Iki 1 158 480 Eur 

4 gr. UAB „Anykščių vandenys“, UAB „Jurbarko vandenys“, UAB „Kelmės 

vanduo“, UAB „Kuršėnų vandenys“, UAB „Radviliškio vanduo“,     

UAB „Rokiškio vandenys“, UAB „Šakių vandenys“, UAB „Trakų 

vandenys“, UAB „Vilkaviškio vandenys“ (1 850,96 Eur) 

UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“, UAB „Skauduva“, 

UAB „Vilakra“ (1 110,69 Eur) 

Iki 1 737 720 Eur 

5 gr. UAB „Druskininkų vandenys“, UAB „Giraitės vandenys“,                

UAB „Jonavos vandenys“, UAB „Kaišiadorių vandenys“,                 

UAB „Kretingos vandenys“, UAB „Pasvalio vandenys“, UAB „Plungės 

vandenys“, UAB „Raseinių vandenys“,  UAB „Šilutės vandenys“,  

UAB „Ukmergės vandenys“, UAB „Visagino energija“ (2 230,07 Eur) 

Iki 2 896 200 Eur 

6 gr. UAB „Kėdainių vandenys“, UAB „Sūduvos vandenys“, UAB „Mažeikių 

vandenys“, UAB „Palangos vandenys“, UAB „Tauragės vandenys“, 

UAB „Telšių vandenys“ (2 644,23 Eur)  

UAB ALWARK, UAB „Artva“, UAB „Ekotakas“, UAB „Hidora“,  

UAB „Sanistal“, UAB „Statovita“ (1 586,54 Eur) 

Iki 4 344 300 Eur 

7 gr. UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Utenos vandenys“ , AB „Požeminiai 

darbai“ (3 185,82 Eur) 

UAB „Vandens siurbliai“, UAB „Wavin Baltic“ (1 911,49 Eur) 

Iki 5 792 400 Eur 

8 gr. UAB „Sweco Lietuva“ (3 504,40 Eur) 

Grundfos Pumps Baltic SIA, Lietuvos ir Švedijos UAB „Viacon Baltic“ 

(2 102,64 Eur) 

Iki 8 688 601 Eur 

9 gr. UAB „Aukštaitijos vandenys“, UAB „Šiaulių vandenys (4 141,57 Eur) 

UAB „Gairana“, UAB „KRS“, UAB „Siemtecha“ (2 484,94 Eur) 

Iki 11 584 801 Eur 

10 gr. UAB “Kauno vandenys”, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB “Vilniaus 

vandenys”  (5 288,46 Eur) 

UAB „Arginta“, UAB „Infes“, UAB „Inti“ (3 173,08 Eur) 

Virš 11 584 801 Eur  
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LVTA 2020 metų išlaidų sąmata   

      

2020.01.01-

2020.12.31 

    

1. Darbo užmokestis + SoDra (54 566,76 x 1,0177) / 

33 632,4 x 1,0249) :  

90002,44  90230,01 

 - prezidentas (2 802,7 x 12)  33632,40  33686,77 

 - direktorius (1 847,94 x 12) 22175,28  22310,91 

 - tech. sekretorė (1 300,60 x 12) 15607,20  15623,44 

 - inžinierius (1 249,36 x 12) 14992,32  15007,92 

 - kompiuterių aptarnavimo spec. (149,33 x 12)                                                                         1791,96  1793,38 

 - darbdavio sodra 1803,28  1807,59 

2. Įsigijimai: 5063,00  4063,00 

  - automobilio vertės dengimas ir palūkanos 4063,00  4063,00 

 - kiti įsigijimai 1000,00  0,00 

3. Ryšių ir pašto paslaugos 1000,00  2058,00 

4. Komunalinės ir apsaugos paslaugos 4700,00  4618,00 

5. Buhalterinės apskaitos paslaugos 3475,00  3475,00 

6. Transporto išlaidos                                                                                                           4500,00  4423,00 

7. Turto mokestis 536,00  536,00 

8. Komandiruotės: 2800,00  330,00 

 -         užsienyje 2000,00   

 -         šalies ribose 500,00  330,00 

 -         LVTA garbės narių 300,00   

     

9. Biuro administracinės išlaidos 1500,00  1243,00 

10. Banko paslaugos 250,00  191,00 

11. Reprezentacija (renginių išlaidos): 18600,00  6246,00 

       -    LVTA darbuotojų profesinės šventės 

renginiai 

2300,00   

 -         jubiliatų ir įmonių sveikinimas   300,00  254,00 

 -         suvažiavimai ir kiti posėdžiai 6000,00  5992,00 

 -         metinių veiklos rezultatų aptarimas 10000,00   

 -    LVTA darbuotojų sąskrydis                                                                   

     

13. Turto draudimas 991,00  1004,00 

14. Dokumentų rengimas ir leidyba: 4525,00  4440,00 

  - žurnalas “Vandentvarka” 3475,00  3475,00 

  - leidybos darbai ir teisinių dokumentų rengimas 1000,00  965,00 

 - LVTA statistikos leidinys 50,00  0,00 

15. Viešieji ryšiai  10000,00  9299,00 

16. Advokatų paslaugos 10000,00  10239,00 

17. Auditas 900,00  1028,50 

18. Rezervas  271,41   

 Iš viso: 159113,85  143423,51 

     
 

   

   

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 2020 m. dirbo šie samdomi darbuotojai: prezidentas, direktorius, 

inžinierė, techninė sekretorė, kompiuterių aptarnavimo specialistas, buhalterinę apskaitą pagal 

sutartį tvarko UAB ECOVIS Proventus. 

 

 

Prezidiumo posėdžiai: 

 

2020 02 06 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.20/01) 

2020 03 19 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.20/02) 

2020 07 02 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.20/03) 

2020 09 21 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.20/04) 

2020 12 17 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.20/05) 

 

 

LVTA suvažiavimas ir tarybos posėdžiai: 

 

2020 05 07 Asociacijos XXII-asis suvažiavimas (protokolas Nr.1/20) 

2020 05 07 Asociacijos tarybos posėdis (protokolas Nr.1/20) 

2020 09 24 Asociacijos tarybos posėdis (protokolas Nr.2/20) 
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2020 metų LVTA veiklos programos vykdymas 

 
 

Eil.Nr. 

 

Priemonė 

Vykdymo 

terminai 

(ketv.) 

Vykdytojas Finansavim

o šaltinis 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

      

1. Teisinių ir normatyvinių dokumentų rengimas     

1.1. 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“.  

Nuolat LVTA 

administracija 

 * Parengtas raštas LR Prezidentūrai, LR 

Vyriausybės kanceliarijai, LR Valstybės kontrolei,  

LR AM, VERT, Lietuvos savivaldybių asociacijai 

(2020 03 12 ) „ Dėl Lietuvos geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo 

tobulinimo plano“ 

* Parengtas raštas LR Aplinkos ir Finansų 

ministerijoms, kopija  LR Vyriausybei, Lietuvos 

savivaldybių asociacijai, savivaldybėms (2020 03 

30 ) „ Dėl koronaviruso sukeltų pasekmių 

mažinimo priemonių viešiesiems geriamojo 

vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams“. 

* Parengtas raštas LR Aplinkos ministerijai (2020-

04-06) „ Dėl teisinio reguliavimo keitimo“ 

 * 2020-07-27 (po beveik 4 mėnesių ir po pastovių 

reikalavimų atsakyti) gautas atsakymas iš AM „ Dėl 

teisinio reguliavimo keitimo“ 

* Dalyvauta (2020-05-21) nuotoliniu būdu 

organizuotame pasitarime su  Aplinkos ministerija, 

kuriame buvo aptarti LVTA siūlymai keisti teisinį 

reguliavimą. (LVTA raštas institucijoms (2020 04 

06 ) „Dėl teisinio reguliavimo keitimo“) 

*2020-05-29 gautas LR Aplinkos m-jos atsakymas 

į Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos 2020 m. 

kovo 12 d. kreipimąsi „Dėl geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo 

tobulinimo plano“. Formalus ir gėdingas ! 



 

8 

 

1.2. Teikti pasiūlymus Aplinkos ministerijai dėl EK Direktyvos 

91/271/EEB „Dėl miesto nuotekų valymo” vykdymo. 

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.  

Nuolat LVTA 

administracija 

 *2026 05 26 įvyko UAB “Vilniaus vandenys” ir 

LVTA konferenciją „Ftalatai – nematoma grėsmė 

gamtai ir visuomenei“  

* Parengtas raštas LR AM (2020-05-28 ) su 

pasiūlymais „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

* AB „Klaipėdos vanduo ir Klaipėdos universiteto 

Jūros tyrimų instituto leidiniui „Vandentvarka“ 

parengtas straipsnis „Mikroteršalų valymas 

nuotekose – nauji ateities iššūkiai“. 

*2020-06-30 d. dalyvauta LM Aplinkos 

ministerijos organizuotoje nuotolinėje 

konferencijoje MS Teams platformoje „Preliminarių 

aglomeracijų ribų ir individualių nuotekų tvarkymo 

informacinės sistemos pristatymas“ 

 

1.3. Teikti pasiūlymus LR Seimui ir Vyriausybei dėl 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdų reglamentavimo 

tobulinimo. 

Nuolat LVTA 

administracija 

 *Parengtas LVTA raštas (2020-08-19) keturioms 

institucijoms (EM, AM, VERT, STT) Dėl Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos ( 2020 m. 

liepos 7 d. raštu Nr. 4-01-5263) pateiktos 

antikorupcinio vertinimo išvados dėl karšto 

vandens tiekimo ir atsiskaitymo už jį būdų teisinio 

reglamentavimo. 
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1.4. LR teisės aktų, reglamentuojančių vandentvarkos sritį, 

pakeitimų inicijavimas (pagal poreikį). 

Nuolat LVTA 

administracija 

 * Parengtas raštas LR AM (2020 01 03 ) su 

pasiūlymais “Dėl vandens naudojimo ir nuotekų 

tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo” 

* Parengtas raštas LR AM (2020 01 07 ) su 

pasiūlymais „Dėl Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatyme nurodytų vandens tiekimo ir 

nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros, požeminio vandens vandenviečių, 

meteorologinių stebėjimų aikštelių, meteorologinių 

radiolokatorių, vandens matavimo stočių apsaugos 

zonų, kuriose taikomos specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos, planų rengimo ir tvirtinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

* Parengtas raštas LR Seimo aplinkos apsaugos 

komitetui (2020 01 21 ) „Dėl LR mokesčio už 

aplinkos teršimą“ 

* Parengtas raštas su pasiūlymais Aplinkos m-jai ir 

LR Seimo aplinkos apsaugos komitetui „Dėl 

Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus 

angliavandenilius) ir ertmes išdavimo taisyklių 

patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“. 

* Parengtas raštas su pasiūlymais LR Aplinkos 

ministerijai, LR Seimo aplinkos apsaugos komitetui 

(2020 04 06 ) „Dėl teisinio reguliavimo keitimo“. 

* Parengtas raštas su pasiūlymais LR Aplinkos 

ministerijai (2020-04-21) „Dėl Leidimų atlikti 

taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų 

aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus 

išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

* Parengtas raštas su pasiūlymais VERT (2020-05-

08) „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos 

gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų 

tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų 

vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos 

reguliavimo taryboje tvarkos aprašo“ 

* Parengtas raštas (2020 06 02) su pasiūlymais ir 

pilnu nepritarimu siūlymams LR Seimo aplinkos 

apsaugos komitetui „ Dėl Lietuvos Respublikos 

žemės gelmių įstatymo“ 

* Parengtas raštas VERT-ui (2020 06 29)  „Dėl 

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, 

įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio 

apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 

projekto. 
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     * Parengtas raštas LR Finansų m-jai  (2020 07 22) 

„Dėl Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo 

rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo projekto 

* Parengtas raštas LR Aplinkos m-jai  (2020 08 06) 

„Dėl nuotekų tvarkymo  reglamento patvirtinimo“ 

pakeitimo. 

* Parengtas raštas AAA  (2020 08 11) „Dėl taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 

išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 

patvirtinimo“. 

* Parengtas raštas LR Aplinkos m-jai  (2020 08 12) 

„Dėl LR viešųjų pirkimų įstatymo straipsnių 

pakeitimo  įstatymo projekto“ 

* Parengtas raštas VERT-ui (2020 08 25)  „Dėl 

reguliavimo apskaitos sistemos patikros techn. 

užduoties“ 

* Parengtas raštas VERT-ui (2020 08 27)  „Dėl 

vamzdynų nusidėvėjimo (amortizacijos) 

skaičiavimo laikotarpio pakeitimo“. 

*2020 10 02 gautas atsakymas iš VERT. 

* Parengtas raštas LR AM (2020 09 14)  Dėl 

projektų paketo „Dėl neregistruotų gėlo požeminio 

vandens gavybos gręžinių įteisinimo“ 
*2020 11 09 d. LVTA raštas VERT dėl geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių 

nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 

pakeitimo projekto.  

*2020 11 18 d. LVTA raštas Nr.104 AM dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. 

įsakymo Nr.D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento 

patvirtinimo“ pakeitimo (projekto Nr. 20-14774). 

*2020 11 24 d. LVTA raštas Nr.105 AM dėl geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

objektų išpirkimo tvarkos aprašo pakeitimo, projekto 

Nr.20-15014. 

*2020 12 08 d. LVTA raštas Nr.108 AM dėl 

apmokestinamųjų teršalų priskyrimo teršalų grupėms, 

nustatytoms Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos 

teršimą įstatymu (projekto Nr.20-15907). 
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1.5. 

 

Dalyvauti diskusijose ir teikti pasiūlymus Aplinkos 

ministerijai dėl džiovinto ir kompostuoto dumblo tolesnio 

panaudojimo galimybių. 

Nuolat LVTA 

administracija 

 * Parengtas raštas LR AM (2020 04 10 ) su 

pasiūlymais „Dėl biologiškai skaidžių atliekų 

kompostavimo, anaerobinio apdorojimo 

aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ projekto. 

* UAB „Šiaulių vandenys“ straipsnis leidinyje 

„Vandentvarka“- „UAB „Šiaulių vandenys“ 

džiovintą nuotekų dumblą degina „Akmenės 

cemento“ gamykloje“. 

1.6. 

 

Lietuvos standartų LST EN (patvirtinimo būdu perimtų 

Europos standartų) atrinkimas, vertimas ir platinimas. 

Nuolat LVTA 

administracija 

 LVTA parengė (2020-02-26)  ir pateikė 

vandentvarkos įmonėms 4 standartų vertimą į 

lietuvių kalbą (LST ISO 10566:1998, LST ISO 

6703:1998, LST ISO 14911:1998, LST ISO 

149:2002 +A1:2009) 

1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Rengti ir teikti 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. 

Nuolat LVTA 

administracija 

 * Parengtas raštas LR AM (2020 03 20 ) Dėl 

Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo 

papildymo vandentvarkos ūkyje naudojamais 

statybos produktais bei  pateikti pasiūlymai dėl 

statybos produktų esminių charakteristikų 

nustatymo. 

*2020 04 21 dalyvauta (nuotoliniu būdu) LR 

Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime 

„Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo 

papildymo“ 

*2020 06 04 dalyvauta LR Aplinkos ministerijos 

nuotoliniu būdu organizuotame pasitarime „Dėl 

reglamentuojamų statybos produktų sąrašo 

papildymo“. 

*2020 08 26 dalyvauta LR Aplinkos ministerijos 

organizuotame pasitarime „Dėl reglamentuojamų 

statybos produktų sąrašo papildymo“. 

1.8. Teikti pasiūlymus AM, APVA dėl investicijų į 

vandentvarkos ūkį 2020 m. – 2027  m.  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. 

Nuolat LVTA 

administracija 

 *LVTA raštas (2020-06-01) su pasiūlymais ir 

komentarais dėl iš APVA gauto rašto „Dėl kvietimo 

teikti paraiškas paramai pagal Lietuvos aplinkos 

apsaugos investicijų fondo programą“. 

*LVTA raštas (2020-08-10) su pasiūlymais ir 

komentarais „ Dėl Lietuvos vandentvarkos 

sektoriaus investicijų plano (Galimybių studijos) 
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1.9. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugumo 

plano reikalavimų ir rengimo tvarkos aprašas. Tęsti tipinio 

saugumo plano įgyvendinimo eigą ir ieškoti galimybių parengti 

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo 

reikalavimų aprašo šabloną pagal Kibernetinio saugumo 

įstatymo įgyvendinimo aprašą „Organizacinių ir techninių 

kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio 

saugumo subjektams, aprašas“          (UAB „Varėnos 

vandenys“) 

Nuolat LVTA 

administracija 

 *2020-03-20 LVTA parengė ir pateikė 

vandentvarkos įmonėms tinkamai suformuluotą 

saugumo planų skyrių apie kibernetinio saugumo 

priemones. Šis priemonių sąrašas buvo parengtas 

pagal pačius minimaliausius reikalavimus, 

nustatytus valstybės informaciniams ištekliams 

Vyriausybės 2018-08-13 nutarime Nr. 818, 

įgyvendinant Kibernetinio saugumo įstatymą. 

      

2. LVTA ryšiai     

2.1. Palaikyti ryšius su Latvijos, Estijos ir kitų Europos šalių 

vandens tiekėjų asociacijomis  

Nuolat LVTA 

administracija 

  

2.2. 

 

LVTA interneto svetainės priežiūra  Nuolat LVTA 

administracija 

 LVTA svetainė prižiūrima pastoviai. 

2.3. 

 

Rengti žiniasklaidos monitoringą ir jį platinti vandentiekio 

bendrovėms 

Nuolat LVTA 

administracija 

 *LVTA veiklos viešinimas ir visuomenės 

informavimas nuolat vykdomas.  

* Žiniasklaidos monitoringas atliekamas reguliariai. 

* Pastoviai teikiama informacija apie įstatymų ir 

kitų teisinių dokumentų pokyčius vandentvarkos 

ūkyje. 

2.4. 

 

LVTA veiklos viešinimas ir visuomenės informavimas Nuolat LVTA 

administracija 

 *LVTA veiklos viešinimas ir visuomenės 

informavimas bei nuomonės formavimas nuolat 

vykdomas. 

* Parengta UAB „Komunikacijų erdvės“ vykdytos 

komunikacijos kampanijos ataskaita (2020 m. 

sausis - gruodis), 

      

3. Renginiai     

 

3.1. LVTA narių išvykos į Lietuvos ir kitų šalių vandentvarkos 

įmones ir specializuotas parodas 

Nuolat LVTA 

administracija 

 LVTA narių išvykos į Lietuvos ir į kitų šalių 

vandentvarkos įmones ir specializuotas parodas dėl 

COVID -19 buvo atšauktos. 

3.2. Dalyvauti tarptautinėje Latvijos, Lietuvos ir Estijos vandens 

tiekėjų asociacijų konferencijoje „Baltijos šalių vandentvarka 

2020“ (Daugpilis, Latvija) 

2019 05 22-24 LVTA 

administracija 

 Tarptautinė Latvijos, Lietuvos ir Estijos vandens 

tiekėjų asociacijų konferencija „Baltijos šalių 

vandentvarka 2020“ dėl COVID -19 buvo atšaukta.  
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3.3. Vandentvarkos darbuotojų šventė II ketv. LVTA 

administracija 

 Parengti ir išsiųsti sveikinimai Vandentvarkos 

darbuotojo šventės proga asociacijos nariams bei 

LVTA ir LR Aplinkos ministerijos Garbės ir 

Padėkos raštai vandentvarkos bendruomenės 

nariams. 

3.4. 

 

Vandentvarkos bendrovių metinių veiklos rezultatų 

aptarimas 

IV ketv. LVTA 

administracija 

 Vandentvarkos bendrovių metinių veiklos rezultatų 

aptarimas (tradicinis gruodžio mėnesio) dėl COVID 

– 19 neįvyko. 

3.5. LVTA švietėjiškas projektas ikimokyklinio ir mokyklinio 

amžiaus vaikams „Ar Tau įdomus geriamasis vanduo?“ 

Nuolat LVTA 

administracija 

  

 

 

3.6. 

 

Respublikinis mokinių piešinių konkursas „Aš piešiu 

vandenį“ 

II kv. LVTA 

administracija 

 *Parengti nuostatai, šalies mastu informuotos 

mokyklos ir organizuotas Respublikinis mokinių 

piešinių konkursas „Aš piešiu vandenį“. 

*LVTA kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centru 2020 m. organizavo šalies 

moksleivių  piešinių konkursą „Aš piešiu vandenį“. 

Informacija buvo išsiųsta visoms vandentvarkos 

įmonėms ir savivaldybėms. 

*Baigiamasis šio konkurso etapas bei  geriausių 

moksleivių darbų įvertinimas įvyko birželio 30 d.   

Moksleiviai ir mokytojai buvo apdovanoti LVTA 

prizais ir diplomais. 

      

4. Mokymai ir seminarai     

      

4.1. Vandens tiekimo specialistams     

4.1.1. Nuodingųjų medžiagų ir biocidinių produktų teisinio 

reglamentavimo įgyvendinimo aktualūs klausimai 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

2020 01 30 įvyko seminaras „Nuodingųjų 

medžiagų ir biocidinių produktų teisinio 

reglamentavimo įgyvendinimo aktualūs klausimai“ 

su SAM specialistais: Sauliumi Majumi, Palmira 

Hakaite, Alina Rogoža, Natalja Umbrasiene, 

Evelina Baroniene. 

4.1.2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų skersmens parinkimas 

(M.Rimeika) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

 

4.1.3. Vandens ir nuotekų siurblių įvertinimas ir parinkimas 

(M.Rimeika) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

 

4.2. Nuotekų tvarkymo specialistams     
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4.2.1. Nuodingųjų medžiagų ir biocidinių produktų teisinio 

reglamentavimo įgyvendinimo aktualūs klausimai 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

*2020 01 30 įvyko seminaras „Nuodingųjų 

medžiagų ir biocidinių produktų teisinio 

reglamentavimo įgyvendinimo aktualūs klausimai“ 

su SAM specialistais: Sauliumi Majumi, Palmira 

Hakaite, Alina Rogoža, Natalja Umbrasiene, 

Evelina Baroniene 

  

4.2.2. Vandens ir nuotekų siurblių įvertinimas ir parinkimas 

(M.Rimeika) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

Šita tema dalinai aptarta kvalifikacijos kėlimo kursų 

projektuotojams metu 2020 10 22 (lektorius 

M.Rimeika) 

4.2.3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų skersmens parinkimas 

(M.Rimeika) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

Šita tema dalinai aptarta kvalifikacijos kėlimo kursų 

projektuotojams metu 2020 10 22 (lektorius 

M.Rimeika) 

4.2.4. Infiltracijos į nuotekų tinklus mažinimas (M.Rimeika)  Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

 

4.2.5. Paviršinių nuotekų tvarkymo planavimas prisitaikant prie 

klimato kaitos (V.Stašauskas) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

 

4.3. Finansininkams     

4.3.1. Seminarai buhalterinės apskaitos klausimais, buhalterinės 

apskaitos naujausi pakeitimai (2 k. metuose) 

 

 

Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

*2020 06 3-5 įvyko seminaras Palangoje „COVID 

iššūkis buhalterio darbe“ su Jūrate Kiaulakiene 

*2020 10 14-16 įvyko seminaras „Buhalterinės 

apskaitos ir mokesčių naujausi pakeitimai. Įtampų 

valdymas – geros savijautos, sėkmingumo ir 

rezultatyvumo pamatas. Iššūkiai buhalteriui“ 

4.4. Ekonomistams          

4.4.1. Seminarai ekonominiais klausimais (2 k. metuose ) (UAB 

„Šilutės vandenys“) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

 

4.4.2. 

 

Seminaras-mokymai „Kainų skaičiavimo metodika, jos 

ypatumai“ (UAB „Mažeikių vandenys“) 

Pasikeitus 

metodikai 

Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

DĖL ŠIŲ SEMINARŲ KOMENTARĄ ŽR. PO 

LENTELE. 

4.4.3. Darbo užmokesčio sistemos taikymo praktika, nuostatai, 

principai vandentvarkos įmonėse įgyvendinant darbo 

kodekso pakeitimus (UAB „Mažeikių vandenys“) 

Pagal 

poreikį 

Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

DĖL ŠIŲ SEMINARŲ KOMENTARĄ ŽR. PO 

LENTELE. 

4.4.4. Seminaras-mokymai „Investicijų vertinimo ir derinimo 

Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje“ tvarkos 

aprašo principai, išaiškinimas (UAB „Mažeikių vandenys“) 

Pasikeitus 

metodikai 

Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

DĖL ŠIŲ SEMINARŲ KOMENTARĄ ŽR. PO 

LENTELE. 
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4.4.5. Seminaras-mokymai. Reguliuojamos veiklos metinių 

ataskaitų metodikos pakeitimai, principai, išaiškinimas 

(UAB „Mažeikių vandenys“) 

Pasikeitus 

metodikai 

Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

DĖL ŠIŲ SEMINARŲ KOMENTARĄ ŽR. PO 

LENTELE. 

4.4.6. Seminaras-mokymai „Reguliuojamosios veiklos ataskaitų 

patikros techninė užduotis“ metodika (UAB „Mažeikių 

vandenys“) 

Pasikeitus 

metodikai 

Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

DĖL ŠIŲ SEMINARŲ KOMENTARĄ ŽR. PO 

LENTELE. 

4.5. Darbuotojų saugos specialistams     

      

4.6.  Abonentinio sk. specialistams     

4.6.1. 

 

 

Pardavimų ir darbo su klientais efektyvinimas. 

Vandentvarkoje vartojamų sąvokų vieningas išaiškinimas. 

Komercinių nuostolių mažinimas           (UAB „Mažeikių 

vandenys“) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

 

4.7.  Teisininkams     

4.7.1. 

 

Viešieji pirkimai: ko galima tikėtis 2020 metais                                       

(UAB „Mažeikių vandenys“) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

2020 03 26 planuotas seminaras su L.Petkumi 

„Viešieji pirkimai 2020”. Neįvyko dėl karatino 

4.7.2. Darbo teisė vandentvarkos įmonėse. Sutarčių sudarymas ir 

vykdymas vandentvarkos įmonėse. Darbuotojų vertinimas, 

motyvavimo sistema           (UAB „Mažeikių vandenys“) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

 

4.7.3. Vandentvarkos įmonės specialistų „Teisininkų“ 

konferencija, kurios metu būtų dalinamasi „gerąja 

patirtimi“, mokomasi iš galimų klaidų, norminių teisės 

aktų, lokalinių teisės aktų taikymo srityje (UAB „Mažeikių 

vandenys“) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

2020 m. spalio 20 įvyko seminaras „Atsakomybė už 

netinkamą nuotekų tvarkymą: teorija ir praktika“  su 

advokate B. Viliene. 

4.7.4. Vandentvarkos projekto valdymas. Iššūkiai su kuriais 

neišvengiamai susidursite (V.Stašauskas) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

 

4.8. Kiti     
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4.8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikacijos kėlimo kursai statybininkams ir ekspertams 

pagal ypatingo statinio statybos vadovams, ypatingo 

statinio statybos techninės priežiūros vadovams, ypatingo 

statinio specialiųjų statybos darbų vadovams ir ypatingo 

statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros 

vadovams Aplinkos ministerijos patvirtintą kvalifikacijos 

tobulinimo mokymo programą Nr.M-087-19-LVTA ir 

Nr.M-085-19-LVTA. 

I ketv. Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

Įvyko 2020 m. kovo 18d. nuotoliniu būdu su 

lektoriais V.Gustaitiene, R.Enciumi ir V.Kanaporiu. 

4.8.2. Kvalifikacijos kėlimo kursai projektuotojams ir ekspertams 

pagal ypatingo statinio projekto dalies vadovams, ypatingo 

statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovams, 

ypatingo statinio projekto vadovams, ypatingo statinio 

projekto vykdymo priežiūros vadovams Aplinkos 

ministerijos patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo mokymo 

programą Nr.M-086-19-LVTA ir Nr.M-085-19-LVTA. 

IV ketv. Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

Įvyko 2020 m. spalio 22d. nuotoliniu būdu su 

lektoriais M. Rimeika, R. Daukniu, M. 

Valentukevičiene. 

4.8.3. Seminarai patirties/pasidalijimas energetikams elektros 

tiekimo patikimumo srityje (AB „Klaipėdos vanduo“) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

 

4.8.4. 

 

 

 

 

Fizinių asmenų bankroto įstatymo taikymo subtilybės 

komunalinių paslaugų teikimo įmonėse (kokios 

kreditoriaus teisės: paslaugų teikimo nutraukimas už 

skolas, susidariusias po bankroto bylos iškėlimo), skolos 

(susidariusios po bankroto bylos iškėlimo) išieškojimas 

teismine tvarka ir t.t. (AB „Klaipėdos vanduo“) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

*2020 06 11-12 organizuotas seminaras Palangoje 

„Fizinio asmens atsakomybė jam iškėlus bankroto 

bylą. Kreditorių teisės bankroto byloje“ su 

J.Spaičiene. Neįvyko nesusirinkus dalyviams. 
*2020 09 29 organizuotas seminaras Vilniuje 

„Fizinio asmens atsakomybė jam iškėlus bankroto 

bylą. Kreditorių teisės bankroto byloje“ su advokate 

J.Spaičiene. Neįvyko nesusirinkus dalyviams. 
 

 

4.8.5. Geriamojo vandens ir nuotekų laboratorijų dalyvavimas 

palyginamuosiuose tyrimuose ir sėkmingų laboratorijos 

darbo rezultatų siekimas 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

2020 03 5-6 įvyko seminaras Birštone 

„Laboratorijų dalyvavimas palyginamuosiuose 

tyrimuose ir sėkmingų laboratorijos darbo rezultatų 

siekimas“. 

4.8.6. Papildomas ir nemokamas seminaras  Vandentvarkos 

institutas 

 2020 04 09 nuotoliniu būdu organizuotas nemokamas 

seminaras „Perdegimo sindromas: 

kaip jį atpažinti, atsiradimo priežastys ir prevencijos 

priemonės“ su Jūrate Muchlickyte 
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4.8.7 Papildomas seminaras (jo paprašė pačios vandentvarkos įmonių 

laboratorijos, atsiradus skubiam poreikiui.): 

„Dėl leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) 

išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos 

elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius 

tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius 

laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimo, leidimų 

galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, 

leidimų galiojimo panaikinimo taisyklės“.  

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

2020 09 02 įvyko seminaras „Dėl leidimų atlikti  

taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į  

aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, 

vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir  

(ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams 

tyrimams atlikti išdavimo, leidimų galiojimo 

sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, 

leidimų galiojimo panaikinimo taisyklės“. Lektoriai: 

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų 

departamento Tyrimų ir matavimų kokybės skyriaus 

vedėja Violeta Andriejūniene ir vedėjos patarėja  
Loreta Vitkauskaite. 

4.8.8. Papildomas seminaras: 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo praktinis 

įgyvendinimas 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

2020 09 23 įvyko seminaras „Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo praktinis įgyvendinimas“ 

Seminaro lektorius: Advokatų kontoros WALLESS 

partneris, advokatas dr. Evaldas Klimas 

4.8.9. Papildomas ir nemokamas seminaras  Vandentvarkos 

institutas 

 2020 12 03 įvyko seminaras nuotoliniu būdu „Įmonės 

informacinė valdymo sistema“, lektoriai – UAB 

„Informatikos ir ryšių technologijų centras”  

specialistai. 

5. Leidyba     

5.1. Leidinys „Vandentvarka“ 2 kartus 

metuose 

Vandentvarkos 

institutas ir 

LVTA 

LVTA 

biudžeto 

lėšos 

2020 balandžio mėn. išleistas leidinys Nr.56. 

2020 spalio mėn. išleistas leidinys Nr. 57. 

5.2. Skelbti bendrovių veiklos rodiklių statistiką II-III ketv. LVTA 

administracija 

LVTA 

biudžeto 

lėšos 

Parengtas ir pateiktas vandentvarkos įmonėms 

statistinis leidinys „Lietuvos miestų ir rajonų 

vandentvarkos įmonių 2019 metų veiklos rodikliai“ 

 
1.6. 

1. LST ISO 10566:1998  Vandens kokybė. Aliuminio analizė. Spektrometrinis metodas, vartojant pirokatecholio violetinį. 

2. LST ISO 6703-1:1998  Vandens kokybė. Cianido kiekio nustatymas. 1-oji dalis. Bendrojo cianido kiekio nustatymas. 

3. LST EN ISO 14911:1998  Vandens kokybė. Ištirpusių Li, Na, amonio, K, Mn, Ca, Mg, Sr ir Ba nustatymas jonų mainų chromatografija. Vandens ir 

nuotėkų tyrimo metodas. 

4. LST EN 149:2002+A1:2009  Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtruojamosios puskaukės apsaugai nuo dalelių. Reikalavimai, bandymas, 

ženklinimas. 
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     VšĮ „Vandentvarkos institutas“ kartu su UAB „Vilnius economics“ lektoriais planavo seminarą vandentvarkos įmonių vadovams, ekonomistams ir 

visiems norintiems suinteresuotiems finansų specialistams.  

      Vandentvarkos įmonės raštu buvo apklaustos dėl seminaro su žemiau išvardintomis temomis poreikio ir aktualumo. Sutikimą dalyvauti išreiškė 24 

vandentvarkos įmonės Kelios įmonės akcentavo didoką kainą ir rekomendavo kreiptis į VERT dėl analogiško ir nemokamo seminaro organizavimo. LVTA 

2020-10-12 raštu ir žodžiu (į D. Krinicką) kreipėsi į VERT dėl seminaro žemiau pateiktais klausimais organizavimo. Buvo gautas žodinis patikinimas, kad 

VERT organizuos seminarą, bet vis tik seminaras neįvyko ir atsakymas raštu taip pat buvo negautas.  

TEMOS: 

1. Vandentvarkos sektoriaus reguliacinės apskaitos principai ir logika (45 min.)  Kokie yra reguliacinės apskaitos tikslai? Kaip atskiri reguliacinės apskaitos 

elementai (investicijos, 

RVA, bazinės kainos nustatymai, perskaičiavimai ir pan.) siejasi tarpusavyje)? 

 

2. Reguliacinių veiklos ataskaitų (RVA) tikslai, logika ir efektyviausi parengimo būdai (60 min.) Kokie yra reguliacinės apskaitos tikslai? Kaip atskiri 

reguliacinės apskaitos elementai (investicijos, RVA, bazinės kainos nustatymai, perskaičiavimai ir pan.) siejasi tarpusavyje, kokie dažniausi kliuviniai ir 

tipinės klaidos ruošiant RVA ir pan. 

 

3. RVA patikros tikslai, esminiai momentai ir praktinės rekomendacijos (45 min.). RVA patikros tikslas, auditorių požiūris, rekomendacijos sklandžiam 

įgyvendinimui ir pan.. 

 

4. Bazinės kainos (BK) parengimo esminiai momentai ir praktinės rekomendacijos (60 min.) BK apskaičiavimo svarbiausi etapai, skirtingų lūkesčių 

valdymas (VERT, Įmonė, akcininkai) 

dažniausiai daromas klaidos, įtaka Įmonės finansiniams rezultatams ir pan. 

 

5. BK perskaičiavimo parengimo esminiai momentai ir praktinės rekomendacijos (60 min.). Bazinės kainos perskaičiavimo svarbiausi etapai, esminiai 

skirtumai nuo bazinės kainos 

apskaičiavimo, dažniausiai daromas klaidos ir pan. 

 

6. Investicijų derinimo svarba, principai ir eiga (60 min.). Investicijų derinimo svarba Įmonės finansiniams rezultatams, derinimo procesas (VERT taikoma 

praktika), duomenų pakankamumo svarba, tipinės probleminės situacijos. 
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ASOCIACIJOS SURENGTI ARBA INICIJUOTI SVARBIAUSI  PASITARIMAI 

 

2020 m. spalio 8 d. dalyvauta organizuojant UAB „Airplus1 Lituanica“ seminarą „Kvapų kontrolė 

vandenvaloje ir valymo technologijos. Kitos ozono panaudojimo galimybės“. 

 

2020 m. gruodžio 3 d. kartu su VšĮ „Vandentvarkos institutas“ dalyvauta organizuojant             

UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras„ seminarą „Įmonės informacinė valdymo sistema”. 

 

 

DALYVAUTA PASITARIMUOSE, SEMINARUOSE, KONFERENCIJOSE 

 

 

2020 m. sausio 15 d. dalyvauta LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dėl mokesčio už 

aplinkos teršimą įstatymo Nr.VIII-1183 6 straipsnio ir 1 ir 2 priedėlio pakeitimo įstatymo projekto. 

 

2020 m. sausio 16 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos posėdyje dėl 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų 

nustatymo metodikos patvirtinimo. 

 

2020 m. sausio 22 d. dalyvauta LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dėl mokesčio už 

aplinkos teršimą įstatymo Nr.VIII-1183 pakeitimo įstatymo projekto (nauja redakcija). 

 

2020 m. vasario 7 d. dalyvauta AB „Požeminiai darbai“ 40-ojo gimtadienio paminėjimo renginyje. 

 

2020 m. vasario 14 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos posėdyje dėl 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 10 d. nutarimo Nr.O3E-179 

„Dėl Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

 

2020 m. vasario 28 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos posėdyje dėl 

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio 

apskaičiavimo metodikos pakeitimo. 

 

2020 m. vasario 28 d. dalyvauta SIAO Darbo komiteto posėdyje dėl Statybos inžinieriaus 

profesinės kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašo. 

 

2020 m. kovo 17 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime dėl 

Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo papildymo. 

2020 m. kovo 25 d. per Skype video telekonferencinį ryšį dalyvauta Aplinkos ministerijos 

organizuotame BIM-LT  (statinio informacinis modeliavimas) projekto patariamojo komiteto 

posėdyje. 

 

2020 m. kovo 27 d. per Skype video telekonferencinį ryšį dalyvauta Aplinkos ministerijos 

organizuotame BIM-LT projekto patariamojo komiteto posėdyje. 

 

2020 m. kovo 30 d. per Skype video telekonferencinį ryšį dalyvauta Aplinkos ministerijos 

organizuotame BIM-LT projekto patariamojo komiteto posėdyje. 

 

2020 m. kovo 31 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos posėdyje dėl dėl 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr.O3E-386 „Dėl 

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos 

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo“. 
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2020 m. balandžio 28 d. per Skype video telekonferencinį ryšį dalyvauta Aplinkos ministerijos 

organizuotame posėdyje LRV pasitarimo protokolinio sprendimo projekto dėl BIM psistatymas 

PPKom. 

 

2020 m. gegužės 21 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime aptariant LVTA 

pateiktus pasiūlymus  dėl teisinio reguliavimo keitimo (2020 04 06 d. LVTA raštas Nr.35). 

 

2020 m. birželio 3 d. dalyvauta LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dėl geriamojo 

vandens tiekimo užtikrinimo kaimo vietovėse. 

 

2020 m. birželio 3 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime dėl 

Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo papildymo. 

 

2020 m. birželio 2 d. per Skype video telekonferencinį ryšį dalyvauta Aplinkos ministerijos 

organizuotame BIM-LT projekto patariamojo komiteto posėdyje (EIR, PIP, BIM protokolo 

pristatymas). 

 

2020 m. liepos 2 d. per Skype video telekonferencinį ryšį dalyvauta Aplinkos ministerijos 

organizuotame BIM-LT projekto patariamojo komiteto posėdyje (LRV pasitarimo protokolo ir 

NSIK pasirinkimo pristatymas). 

 

2020 m. liepos 15 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos organizuotame 

Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduoties projekto pristatyme. 

 

2020 m. liepos 23 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos organizuotame 

posėdyje 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 2019 metų finansinio pajėgumo įvertinimo. 

 

2020 m. rugpjūčio 26 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime dėl 

Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo papildymo. 

 

2020 m. rugsėjo 7 d. dalyvauta UAB „Aukštaitijos vandenys| 60-mečio paminėjimo renginyje. 

 

2020 m. rugsėjo 16 d. dalyvauta LR Krašto apsaugos ministerijos organizuotame kibernetinio 

saugumo tarybos posėdyje. 

 

2020 m. spalio 13 d. dalyvauta LR Vyriausybės organizuotame tarpinstituciniame pasitarime. 

 

2020 m. spalio 8 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos organizuotame 

susitikime-diskusijoje dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos. 

 

2020 m. spalio 29 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos organizuotame  

posėdyje dėl reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 

2020 metų I pusmečio išplėstinio finansinio pajėgumo įvertinimo 

 

2020 m. lapkričio 4 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos organizuotame 

susitikime-diskusijoje dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos. 

 

2020 m. lapkričio 12 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos organizuotame  

posėdyje dėl Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduoties patvirtinimo. 
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2020 m. lapkričio 19 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos organizuotame  

posėdyje dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 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 

energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

 

2020 m. lapkričio 26 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos organizuotame  

posėdyje dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo. 

 

2020 m. lapkričio 25 d. dalyvauta LR Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje dėl Žemės gelmių 

įstatymo Nr,I-1034 pakeitimo įstatymo XIII-2481 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. 

 

2020 m. gruodžio 3 d. dalyvauta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos organizuotame 

susitikime aptariant pagrindinius su geriamojo vandens kokybe susijusius audito rezultatus ir 

aktualius Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atliekamos geriamojo vandens valstybinės 

kontrolės klausimus. 

 

2020 m. gruodžio 7 d. dalyvauta Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės 

iniciatyvos“ organizuotoje nuotolinėje apskritojo stalo diskusijoje „Sutartiniai nuotekų tvarkymo 

aspektai: esama situacija ir gerinimo kryptys“. 

 

2020 m. gruodžio 18 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos organizuotame  

posėdyje dėl 2019 m. geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų lyginamųjų geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių. 

 

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 

 

2020 m. rugsėjo 10-11 d. dalyvauta Lietuvos savivaldybių asociacijos seminare „COVID-19 

poveikis savivaldybėms: Vadovo vaidmuo. Finansai. Komunalinių paslaugų organizavimas“. 

 

2020 m. spalio 8 d. dalyvauta UAB „Airplus1 Lituanica“ organizuotame seminare „Kvapų kontrolė 

vandenvaloje ir valymo technologijos. Kitos ozono panaudojimo galimybės“. 

 

2020 m. gruodžio 3 d. dalyvauta UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras„ seminare 

„Įmonės informacinė valdymo sistema”. 

 

 

Konferencijos 

 

2020 m. gegužės 26 d. dalyvauta UAB „Vilniaus vandenys“ organizuotoje konferencijoje aktualiais 

vandentvarkos ūkio klausimais. 

 

2020 m. birželio 30 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotoje konferencijoje „Preliminarių 

aglomeracijų ribų ir individualių nuotekų tvarkymo informacinės sistemos pristatymas“. 

 

2020 m. rugsėjo 30 d. dalyvauta diskusijoje-forume Atsakingo kibernetinio saugumo 

pažeidžiamumų atskleidimo reglamentavimas Lietuvoje. 
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LVTA VEIKLOS VIEŠINIMAS 

 

2020 m. pratęsta sutartis su UAB „Komunikacinės erdvės“ dėl ryšių su visuomene paslaugų 

teikimo. 

 

2020 01 12 LRT televizija, „Savaitė“. Reportažas apie valymo įrengimų monitoringą 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000090400/savaite 

 

2020 02 29 pranešimas spaudai „Štai ką padarė nuotekos – antibiotikai Baltijos jūroje pakeičia net 

žuvų elgseną“ 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/03/01/news/stai-ka-padare-nuotekos-antibiotikai-

baltijos-juroje-pakeicia-net-zuvu-elgsena-13840743/ 

 

2020 03 06 straipsnis  „Jonas. Matkevičius. Už pramonės nuodėmes eilinį kartą susimokės 

vartotojai”  

https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2020/03/06/news/jonas-matkevicius-uz-pramones-

nuodemes-eilini-karta-susimokes-vartotojai-13914879/ 

 

2020 03 12 straipsnis „Artūras. Visockas. Vandentvarkos įmonių stambinimas – ne išeitis”  

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/03/27/news/arturas-visockas-vandentvarkos-

imoniu-stambinimas-ne-iseitis-14235616/ 

 

2020 03 31 straipsnis „Vandens tiekėjai prašo neatidėti mokėjimų už paslaugas“  

• https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vandens-tiekejai-praso-neatideti-mokejimu-uz-

paslaugas.d?id=83928123 

• elta.lt 

• https://klaipeda.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/vandens-tiekejai-praso-neatideti-

mokejimu-uz-paslaugas-960086 

• https://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/vandens-tiekejai-praso-neatideti-mokejimu-

uz-paslaugas-960086 

• https://www.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/vandens-tiekejai-praso-neatideti-mokejimu-

uz-paslaugas-960086 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/03/31/news/vandens-tiekejai-praso-neatideti-

mokejimu-gyventojai-ir-taip-neatsiskaito-uz-paslaugas-14284871/ 

 

2020 04 22 straipsnis „Bronius Miežutavičius: pandemijos fone trumparegiški sprendimai 

nepriimtini“  

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/bronius-miezutavicius-pandemijos-fone-

trumparegiski-sprendimai-nepriimtini-18-1307438 

 

2020 05 01 staipsnis „Dumblas vis dar naudojamas taip, kaip pridera – galėtų ir šildyti“  

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/05/01/news/dumblas-vis-dar-nenaudojamas-taip-

kaip-pridera-galetu-ir-sildyti-14725191/ 

 

2020 05 19 straipsnis „Nematomas pavojus nuotekose – plastiką minkštinantys ftalatai“  

https://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/laboratorija/nematomas-pavojus-nuotekose-plastika-

minkstinantys-ftalatai-650-1320136 

 

2020 05 23 straipsnis „Į nuotekas plūsta nematomi, bet pavojingi teršalai – persekiojami ne teršėjai“  

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000090400/savaite
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/03/01/news/stai-ka-padare-nuotekos-antibiotikai-baltijos-juroje-pakeicia-net-zuvu-elgsena-13840743/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/03/01/news/stai-ka-padare-nuotekos-antibiotikai-baltijos-juroje-pakeicia-net-zuvu-elgsena-13840743/
https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2020/03/06/news/jonas-matkevicius-uz-pramones-nuodemes-eilini-karta-susimokes-vartotojai-13914879/
https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2020/03/06/news/jonas-matkevicius-uz-pramones-nuodemes-eilini-karta-susimokes-vartotojai-13914879/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/03/27/news/arturas-visockas-vandentvarkos-imoniu-stambinimas-ne-iseitis-14235616/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/03/27/news/arturas-visockas-vandentvarkos-imoniu-stambinimas-ne-iseitis-14235616/
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vandens-tiekejai-praso-neatideti-mokejimu-uz-paslaugas.d?id=83928123
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/vandens-tiekejai-praso-neatideti-mokejimu-uz-paslaugas.d?id=83928123
https://klaipeda.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/vandens-tiekejai-praso-neatideti-mokejimu-uz-paslaugas-960086
https://klaipeda.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/vandens-tiekejai-praso-neatideti-mokejimu-uz-paslaugas-960086
https://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/vandens-tiekejai-praso-neatideti-mokejimu-uz-paslaugas-960086
https://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/vandens-tiekejai-praso-neatideti-mokejimu-uz-paslaugas-960086
https://www.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/vandens-tiekejai-praso-neatideti-mokejimu-uz-paslaugas-960086
https://www.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/vandens-tiekejai-praso-neatideti-mokejimu-uz-paslaugas-960086
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/03/31/news/vandens-tiekejai-praso-neatideti-mokejimu-gyventojai-ir-taip-neatsiskaito-uz-paslaugas-14284871/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/03/31/news/vandens-tiekejai-praso-neatideti-mokejimu-gyventojai-ir-taip-neatsiskaito-uz-paslaugas-14284871/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/bronius-miezutavicius-pandemijos-fone-trumparegiski-sprendimai-nepriimtini-18-1307438
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/bronius-miezutavicius-pandemijos-fone-trumparegiski-sprendimai-nepriimtini-18-1307438
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/05/01/news/dumblas-vis-dar-nenaudojamas-taip-kaip-pridera-galetu-ir-sildyti-14725191/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/05/01/news/dumblas-vis-dar-nenaudojamas-taip-kaip-pridera-galetu-ir-sildyti-14725191/
https://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/laboratorija/nematomas-pavojus-nuotekose-plastika-minkstinantys-ftalatai-650-1320136
https://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/laboratorija/nematomas-pavojus-nuotekose-plastika-minkstinantys-ftalatai-650-1320136
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https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/05/23/news/i-nuotekas-plusta-nematomi-bet-

pavojingi-tersalai-persekiojami-ne-tersejai-15005176/ 

 

2020 05 26 LRT, reportažas „Panoramoje“ apie ftalatus 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000109623/nesutarimai-del-ftalatu-vandens-tiekejai-sako-jog-

isvalyti-nera-tinkamo-budo-chemikai-sako-jog-ju-net-keli 

 

2020 06 01 straipsnis „Bronius Miežutavičius. „Teršėjas moka“ už nuotekas tėra iliuzija – teisės 

aktai naštą suverčia žmonėms“  

https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/bronius-miezutavicius-tersejas-moka-uz-nuotekas-tera-

iliuzija-teises-aktai-nasta-suvercia-zmonems.d?id=84396593 

 

2020 06 18 straipsnis laikraštyje „Lietuvos rytas”, „Keistas nurodymas – lįsti į svetimą daržą” 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/06/29/news/amzinas-gincas-del-nuoteku-vieniems-

blogi-teises-aktai-kitiems-vamzdziai-kambariuose-15310231/ 

 

2020 06 21 straipsnis „Bronius Miežutavičius. Sėja europinius pinigus – liepia daryti tai, kas 

nelegalu“  

https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/bronius-miezutavicius-seja-europinius-pinigus-liepia-daryti-

tai-kas-nelegalu.d?id=84571547 

 

2020 06 24 straipsnis „Bronius Miežutavičius. Kurpiamos “gelmių” įstatymo pataisos įteisintų 

betvarkę Lietuvos vandens ūkyje“  

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/06/24/news/bronius-miezutavicius-kurpiamos-

gelmiu-istatymo-pataisos-iteisintu-betvarke-lietuvos-vandens-ukyje-15383933/ 

 

2020 07 01 straipsnis „Dalia Drobnienė. Pagalba stambiam verslui – iš žemės gelmių”. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/dalia-drobniene-pagalba-stambiam-verslui-is-

zemes-gelmiu-18-1341192 

 

2020 07 02 straipsnis „Bronius Miežutavičius. Gamtosaugininkai rodo neveiklumą ir bando pelnytis 

įmonių sąskaita” 

https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/bronius-miezutavicius-gamtosaugininkai-rodo-neveikluma-

ir-bando-pelnytis-imoniu-saskaita.d?id=84651547 

 

2020 07 05 reportažas LRT Panoramoje, Pradėjus bausti vandens tiekėjus dėl randamų teršalų, jie 

atsako: dėl to gali brangti geriamas vanduo (apie ftalatus)  

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000114146/panorama-pradejus-bausti-vandens-tiekejus-del-

randamu-tersalu-jie-atsako-del-to-gali-brangti-geriamas-vanduo 

 

2020 07 18 Reportažas LRT Panoramoje, Valdantieji nori leisti išgauti penkiskart daugiau vandens: 

pataisos naudingos tik stambiems ūkiams?  

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000115363/valdantieji-nori-leisti-isgauti-penkiskart-daugiau-

vandens-pataisos-naudingos-tik-stambiems-ukiams 

 

2020 08 06 laikraštis „Lietuvos rytas“, straipsnis „Pataisos dėl vandens – nauda tik ūkininkams” 

 

2020 08 07 straipsnis „Iš pataisų dėl vandens – nauda tik ūkininkams” 

https://www.lrytas.lt/musu-zeme/naujienos/2020/08/07/news/is-pataisu-del-vandens-nauda-tik-

ukininkams-15870861/ 

 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/05/23/news/i-nuotekas-plusta-nematomi-bet-pavojingi-tersalai-persekiojami-ne-tersejai-15005176/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/05/23/news/i-nuotekas-plusta-nematomi-bet-pavojingi-tersalai-persekiojami-ne-tersejai-15005176/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000109623/nesutarimai-del-ftalatu-vandens-tiekejai-sako-jog-isvalyti-nera-tinkamo-budo-chemikai-sako-jog-ju-net-keli
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000109623/nesutarimai-del-ftalatu-vandens-tiekejai-sako-jog-isvalyti-nera-tinkamo-budo-chemikai-sako-jog-ju-net-keli
https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/bronius-miezutavicius-tersejas-moka-uz-nuotekas-tera-iliuzija-teises-aktai-nasta-suvercia-zmonems.d?id=84396593
https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/bronius-miezutavicius-tersejas-moka-uz-nuotekas-tera-iliuzija-teises-aktai-nasta-suvercia-zmonems.d?id=84396593
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/06/29/news/amzinas-gincas-del-nuoteku-vieniems-blogi-teises-aktai-kitiems-vamzdziai-kambariuose-15310231/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/06/29/news/amzinas-gincas-del-nuoteku-vieniems-blogi-teises-aktai-kitiems-vamzdziai-kambariuose-15310231/
https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/bronius-miezutavicius-seja-europinius-pinigus-liepia-daryti-tai-kas-nelegalu.d?id=84571547
https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/bronius-miezutavicius-seja-europinius-pinigus-liepia-daryti-tai-kas-nelegalu.d?id=84571547
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/06/24/news/bronius-miezutavicius-kurpiamos-gelmiu-istatymo-pataisos-iteisintu-betvarke-lietuvos-vandens-ukyje-15383933/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/06/24/news/bronius-miezutavicius-kurpiamos-gelmiu-istatymo-pataisos-iteisintu-betvarke-lietuvos-vandens-ukyje-15383933/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/dalia-drobniene-pagalba-stambiam-verslui-is-zemes-gelmiu-18-1341192
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/dalia-drobniene-pagalba-stambiam-verslui-is-zemes-gelmiu-18-1341192
https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/bronius-miezutavicius-gamtosaugininkai-rodo-neveikluma-ir-bando-pelnytis-imoniu-saskaita.d?id=84651547
https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/bronius-miezutavicius-gamtosaugininkai-rodo-neveikluma-ir-bando-pelnytis-imoniu-saskaita.d?id=84651547
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000114146/panorama-pradejus-bausti-vandens-tiekejus-del-randamu-tersalu-jie-atsako-del-to-gali-brangti-geriamas-vanduo
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000114146/panorama-pradejus-bausti-vandens-tiekejus-del-randamu-tersalu-jie-atsako-del-to-gali-brangti-geriamas-vanduo
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000115363/valdantieji-nori-leisti-isgauti-penkiskart-daugiau-vandens-pataisos-naudingos-tik-stambiems-ukiams
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000115363/valdantieji-nori-leisti-isgauti-penkiskart-daugiau-vandens-pataisos-naudingos-tik-stambiems-ukiams
https://www.lrytas.lt/musu-zeme/naujienos/2020/08/07/news/is-pataisu-del-vandens-nauda-tik-ukininkams-15870861/
https://www.lrytas.lt/musu-zeme/naujienos/2020/08/07/news/is-pataisu-del-vandens-nauda-tik-ukininkams-15870861/
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2020 09 29 straipsnis „Artūras Visockas: Gyventojai neturi mokėti už „Grigeo“ nuodėmes”  

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/arturas-visockas-gyventojai-neturi-moketi-uz-

grigeo-nuodemes-18-1384198 

 

2020 10 29 žurnalas Savaitė Nr. 44, straipsnis „Vanduo – nemokamas, bet tiekimas - bragus“ 

 

2020 10 30 straipsnis „Nuotekų tvarkytojus apdalino milijoninėmis baudomis – neišvalė to, kas 

neišvaloma“  

https://naujasis.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/10/30/news/nuoteku-tvarkytojus-apdalino-

milijoninemis-baudomis-neisvale-to-kas-neisvaloma-16920248/ 

 

2020 11 07 „Prancūzų fotografas mėnesį praleido požemiuose: „Fotografuojamas žmogus turi 

tavimi pasitikėti“ 

https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2020/11/07/news/prancuzu-fotografas-menesi-praleido-

pozemiuose-fotografuojamas-zmogus-turi-tavimi-pasitiketi--17018898/ 

 

2020 12 04 straipsnis „Gavo po antrą aplinkosaugininku įspėjimą – puolė jungtis prie nuotekų 

tinklų”  

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/12/04/news/gavo-po-antra-aplinkosaugininku-

ispejima-puole-jungtis-prie-nuoteku-tinklu-17389649 

 

2020 12 22 laikraštis „Lietuvos rytas“, straipsnis „Nauji mokesčiai – čia pat“ 

 

2020 12 30 straipsnis „Mokesčius padidino nė nestabtelėję – už teršalus visi mokėsime riebiai”  

https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2020/12/23/news/mokescius-padidino-ne-nestabteleje-

uz-tersalus-visi-mokesime-riebiai--17612938/ 

 

Pastoviai vyksta korporatyvinės konsultacijos bendraujant su vykdomosios valdžios atstovais. 

 

 

SURENGTOS IŠVYKOS Į SPECIALIZUOTAS PARODAS, SEMINARUS 

 

Dėl Pandemijos neįvyko jokios išvykos į specializuotas parodas. 

 

 

SUDARYTOS SUTARTYS 

 

1. 2020 01 02 d. sutartis Nr.KE-20200101 su UAB „Komunikacijų erdvės“ už ryšių su visuomene 

paslaugas. 

2. 2020 01 08 d. sutartis Nr.2020/01/08/Nr.R8-9 su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru 

dėl mokinių piešinių konkurso „Aš piešiu vandenį“. 

3. 2020 02 26 d. sutartis Nr.1304/9200503su ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ dėl 

bendrosios civilinės atsakomybės. 

4. 2020 02 26 d. sutartis Nr.9812/9202086 su ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ dėl 

patalpų draudimo. 

5. 2020 06 16 d. sutartis Nr.769 su UAB „Archyvų sistemos“ dėl dokumentų tvarkymo. 

6. 2020 11 16 d. sutartis Nr.ECOM/0872086/2020 su UAB „Bitė Lietuva“ dėl paslaugų teikimo. 

7. 2020 12 14 d. priedas Nr.09821981 prie sutarties Nr.US60081001-170118 su AB Telia Lietuva 

dėl interneto prieigos paslaugos užsakymo (Nr.35830194). 

8. 2020 12 15 d. autorinio kūrinio užsakymo sutartis Nr.2020/12/15 su Aurelija Okunyte dėl 

mokymo kurso. 

8. 2020 12 21 d. sutartis Nr.01/671363507 su AB „Lietuvos draudimas“ dėl HONDA-CRV (valst. 

Nr. KEP553) civilinės atsakomybės draudimo. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/arturas-visockas-gyventojai-neturi-moketi-uz-grigeo-nuodemes-18-1384198
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/arturas-visockas-gyventojai-neturi-moketi-uz-grigeo-nuodemes-18-1384198
https://naujasis.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/10/30/news/nuoteku-tvarkytojus-apdalino-milijoninemis-baudomis-neisvale-to-kas-neisvaloma-16920248/
https://naujasis.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/10/30/news/nuoteku-tvarkytojus-apdalino-milijoninemis-baudomis-neisvale-to-kas-neisvaloma-16920248/
https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2020/11/07/news/prancuzu-fotografas-menesi-praleido-pozemiuose-fotografuojamas-zmogus-turi-tavimi-pasitiketi--17018898/
https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2020/11/07/news/prancuzu-fotografas-menesi-praleido-pozemiuose-fotografuojamas-zmogus-turi-tavimi-pasitiketi--17018898/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/12/04/news/gavo-po-antra-aplinkosaugininku-ispejima-puole-jungtis-prie-nuoteku-tinklu-17389649
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/12/04/news/gavo-po-antra-aplinkosaugininku-ispejima-puole-jungtis-prie-nuoteku-tinklu-17389649
https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2020/12/23/news/mokescius-padidino-ne-nestabteleje-uz-tersalus-visi-mokesime-riebiai--17612938/
https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2020/12/23/news/mokescius-padidino-ne-nestabteleje-uz-tersalus-visi-mokesime-riebiai--17612938/
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ATLIKTOS VANDENTVARKOS ĮMONIŲ APKLAUSOS IR  

APIBENDRINTI SURINKTI DUOMENYS 

 

2020 02 24 d. apklausa dėl vandentvarkos įmonių darbuotojų sąskrydžio organizavimo. 

 

2020 10 01 d. apkalusa dėl nuotekų vežėjų skaičius, su kuriais vandentvarkos įmonės turi sudarę 

sutartis dėl nuotekų priėmimo. 

 

2020 10 12 d. apklausa dėl 1 m3 vandens kainos ir veiklos sąnaudų padidėjimo, jeigu įsigaliotų 

įstatymu nustatyti didesni mokesčio tarifai už aplinkos teršimą. 

 

 

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. 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.   

2020 m. organizuoti vandentvarkos įmonių darbuotojų mokymai ir atestacija, kurių metu 

buvo atestuota 30 specialistų.  

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 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.   

2020 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 30 specialistų. Atitinkamai buvo organizuoti ir 

profesinių žinių vertinimo egzaminai.   

2020 m. kovo mėn. 18 d. buvo organizuoti 10 ak. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo 

kursai statybos specialistams ir ekspertams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas M-

087-19-LVTA (8 ak. val.) ir M-085-19-LVTA (2 ak. val.). Šių kursų išklausė ir kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimus gavo 140 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).  

2020 m. spalio mėn. 22 d. buvo organizuoti 10 ak. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo 

kursai projektuotojams ir ekspertams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas M-086-

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
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19-LVTA (8 ak. val.) ir M-085-19-LVTA (2 ak. val.). Šių kursų išklausė ir kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimus gavo 128 specialistai (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 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).  

2020 m. buvo gauti 36 specialistų prašymai dėl profesinių žinių patikrinimo ir įvertinimo. 

Dalis pateiktų prašymų neatitiko ypatingų ir neypatingų statinių vadovų išsilavinimo ir profesinės 

patirties kvalifikacinių reikalavimų (6 prašymai), todėl buvo atmesti. Teigiamo profesinių žinių 

įvertinimo pažymėjimai buvo išduoti 30 specialistų. Pareiškėjų, kurių profesinės žinios būtų 

įvertintos neigiamai, nebuvo. 

Buvo vykdomas intensyvus darbas, ruošiantis 2021 metų atestacijai. 

 

 

TARPTAUTINIAI RYŠIAI 

 

Pastovūs ryšiai su Latvijos ir Estijos vandens tiekėjų asociacijomis. 

 

 

 

KITI ĮVYKIAI 

 

2020 m. Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojo garbės ženklu apdovanota advokatė Beata 

Vilienė. 

 

2020 m. Aplinkos ministerijos garbės raštais apdovanoti: 

 

UAB „Plungės vandenys“ mikrobiologė Janina Borumienė 

 

UAB „Šiaulių vandenys“ komunikacijos departamento vadovė Irma Urbonaitė  

UAB „Šiaulių vandenys“ vyriausiosios buhalterės pavaduotoja Daiva Steponavičienė  

UAB „Šiaulių vandenys“ avarinės tarnybos viršininkas Giedrius Devėnas 

 

UAB „Birštono vandentiekis“ direktoriaus pavaduotojas Algimantas Berulis  

UAB „Birštono vandentiekis“ tinklų apeivė vandens apskaitos kontrolierė Nijolė Marija Legeckienė  

 

UAB „Vilniaus vandenys“ vyresnioji inžinierė Rasa Raižienė  

UAB „Vilniaus vandenys“ energetinių procesų analitikas-inžinierius Artūras Miniotas  

 

 

2020 m. LVTA garbės raštais už ilgametį, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą vandentvarkos ūkio 

srityje apdovanoti: 

 

UAB „Tauragės vandenys“ vandens laboratorijos inžinierė Janita Šarapova 

UAB „Tauragės vandenys“ vandens laboratorijos inžinierė Gražina Galbuogienė  

UAB „Tauragės vandenys“ elektromonteris, aptarnaujantis elektros įrengimus, Vytautas Knystautas 

UAB „Tauragės vandenys“ apskaitininkė Jolanta Kučinskienė  

UAB „Tauragės vandenys“  abonentinės tarnybos inžinierė Birutė Olberkė 

 

UAB „Šiaulių vandenys“ gamybinio - techninio skyriaus inžinierė GIS Eugenija Šilkienė  

UAB „Šiaulių vandenys“  projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas Kęstutis Laukaitis 
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UAB „Plungės vandenys“ mikrobiologė Janina Borumienė 

UAB „Plungės vandenys“ kontrolierė Sonata Sukauskienė 

UAB „Plungės vandenys“ chemikė-technikė Irena Vaškienė 

UAB „Plungės vandenys“ vairuotojas – ekskavatorininkas Petras Barcevičius 

 

 UAB „Birštono vandentiekis“ statybinių darbų darbininkas šaltkalvis remontininkas Vytautas 

Juozaitis  

UAB „Birštono vandentiekis“ šaltkalvis remontininkas valymo įrengimų operatorius sargas 

Gediminas Padrieza  

 

UAB „Aukštaitijos vandenys“ apskaitos prietaisų ir mechanikos tarnybos suvirintojas elektra ir 

dujomis Darius Bartulis 

UAB „Aukštaitijos vandenys“ viešųjų pirkimų skyriaus apskaitininkė Stasė Grigalavičienė 

UAB „Aukštaitijos vandenys“ vandenvietės ir tinklų tarnybos avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis 

Valdas Jasiūnas 

UAB „Aukštaitijos vandenys“ energetikos tarnybos meistras Raimondas Juodikis 

UAB „Aukštaitijos vandenys“ vandens tyrimų laboratorijos laborantė chemikė Dalia Murauskienė 

UAB „Aukštaitijos vandenys“ ūkio tarnybos valytoja Ernesta Tamošiūnienė 

UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuotekų valyklos inžinierius-technologas Raimondas Vogulis 

UAB „Aukštaitijos vandenys“ pardavimų tarnybos vandentiekio ūkio kontrolierė Saulė Žemgulienė 

 

UAB „Mažeikių vandenys“ nuotekų tvarkymo infrastruktūros skyriaus operatorius Egidijus Keršys 

UAB „Mažeikių vandenys“ nuotekų tvarkymo infrastruktūros skyriaus operatoriui Simonas Pukštys 

UAB „Mažeikių vandenys“ vandens tiekimo infrastruktūros skyriaus šaltkalvis Antanas Bukauskas 

UAB „Mažeikių vandenys“ vandens tiekimo infrastruktūros skyriaus šaltkalvis Jonas Bukauskas 

UAB „Mažeikių vandenys“ energetikos skyriaus vadovas Mantas Butvidas  

UAB „Mažeikių vandenys“ energetikos skyriaus elektromonteris Antanas Jomantas 

UAB „Mažeikių vandenys“ transporto ir ūkio skyriaus šaltkalvis Vladimiras Razdabrejevas  

UAB „Mažeikių vandenys“ transporto ir ūkio skyriaus šaltkalvis Stanislovas Balsys 

UAB „Mažeikių vandenys“ abonentinio skyriaus kontrolierė Adelė Jankauskienė 
 

UAB „Visagino energija“ valymo įrangos operatorė Liudmila Dijakonova  

UAB „Visagino energija“ perpumpavimo stoties mašinistė Natalija Jenikova   

UAB „Visagino energija“ vandens rezervuaro operatorė Nina Jefimova   

UAB „Visagino energija“ avarinių ir atstatomųjų darbų šaltkalvis Kazimir Rožanskij 

 

UAB „Vilniaus vandenys“ inžinierius Algimantas Makaravičius 

UAB „Vilniaus vandenys“ saugos ryšių inžinierius Tadeuš Aleksandrovič 

UAB „Vilniaus vandenys“ saugos ryšių inžinierius Vytautas Patalavičius 

UAB „Vilniaus vandenys“ šaltkalvis Viktoras Fedorovičius  

UAB „Vilniaus vandenys“ valyklų priežiūros skyriaus vadovas Rimas Vizbaras  

 

UAB "Utenos vandenys" apskaitininkė operatorė Zita Karužienė 

UAB "Utenos vandenys" meistras Zenonas Steiblys 

UAB "Utenos vandenys" inžinierė - darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistė  

Birutė Zabarskienė 

UAB "Utenos vandenys" gamybos direktorius Vytautas Šakėnas  

UAB "Utenos vandenys" dispečeris Antanas Pupelis 

UAB "Utenos vandenys" vairuotojas Rimantas Šiukščius  

UAB "Utenos vandenys" technikė Virginija Kardonaitė 

UAB "Utenos vandenys" avarinių atstatymo darbų šaltkalvis-vairuotojas Gražvydas Liesius 
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UAB "Utenos vandenys" operatorius Rimantas Bagdonas  

 

AB "Požeminiai darbai vamzdžių klojėjas Arūnas Gailevičius 

AB "Požeminiai darbai" vyr. finansininkės pavaduotoja Nijolė Malinauskaitė 

AB "Požeminiai darbai" šaltkalviui Zigfridas Reichenbergeris 

 

Padėka UAB "Utenos vandenys" gamybos direktoriui Vytautui Šakėnui už ilgametį, nepriekaištingą 

ir nuoširdų darbą vandentvarkos ūkyje. 

 

LVTA garbės raštais minint UAB „Aukštaitijos vandenys“ 60-metį už ilgametį, kvalifikuotą ir 

nuoširdų darbą bendrovėje apdovanoti: 

 

UAB „Aukštaitijos vandenys“ pardavimų tarnybos buhalterė Stasė Blazarėnienė 

UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuotekų valyklos šaltkalvis-remontininkas Audrius Bučiūnas 

UAB „Aukštaitijos vandenys“ transporto tarnybos autokrano vairuotojas Gerutisi Gudelis 

UAB „Aukštaitijos vandenys“ energetikos tarnybos elektros įrengimų aptarnavimo ir remonto 

elektromonteris Kęstutis Krasuckis 

UAB „Aukštaitijos vandenys“ vandenvietės ir tinklų tarnybos avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis 

Feliksas Krikščiūnas  

UAB „Aukštaitijos vandenys“ gamybos ir technikos skyriaus vyresnysis inžinierius Vidmantas 

Sargautis  

 

Kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru suorganizuotas  mokinių piešinių 

konkursas „Aš piešiu vandenį“. 

 

 

ASOCIACIJOS 2020 M. LEIDINIAI 

 

LVTA informacinis leidinys „Vandentvarka“ (56 ir 57 numeriai). 

 

Kasmetinis statistinis leidinys „Lietuvos miestų ir rajonų vandentvarkos įmonių veiklos rodikliai“ 

(el. versija). 

 

 

TEIKIAMA INFORMACIJA 

 

Pastoviai renkama ir teikiama Teisės aktų registre skelbiama vandentvarkos ūkio 

darbuotojams aktuali informacija (pateikta 212 teisinių dokumentų): 

1. 2020 01 03 raštas Nr.1 

2. 2020 02 10 raštas Nr.14 

3. 2020 03 04 raštas Nr.27 

4. 2020 04 03 raštas Nr.34 

5. 2020 05 05 raštas Nr.42 

6. 2020 06 02 raštas Nr.50 

7. 2020 07 02 raštas Nr.58 

8. 2020 08 04 raštas Nr.61 

9. 2020 09 03 raštas Nr.72 

10. 2020 10 02 raštas Nr.82 

11. 2020 11 04 raštas Nr.99 

12. 2020 12 03 raštas Nr.107 
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Parengti raštai valstybinėms institucijoms dėl iškilusių problemų sprendimo 

 

1. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. 

įsakymo Nr.D1-1120 „Dėl vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo projekto (2020 01 03 Nr.2). 

2. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo 

pakeitimo (2020 01 07 Nr.3). 

3. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.19-15812 (dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymo „ Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų vandens tiekimo ir 

nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, požeminio vandens vandenviečių, 

meteorologinių stebėjimų aikštelių, meteorologinių radiolokatorių, vandens matavimo stočių 

apsaugos zonų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planų rengimo ir 

tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto) (2020 01 07 Nr.4). 

4. LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą 

įstatymo (2020 01 21 Nr.7). 

5. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos 2019 m. birželio 10 d. nutarimo Nr.O3E-179 „Dėl ūkio subjektų konsultavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto Nr.20-818 (2020 01 30 Nr.11). 

6. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr.O3E-386 „Dėl reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros 

techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo projekto Nr.20-956 (2020 01 30 Nr.12). 

7. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl teisės akto projekto Nr.20-1037 (dėl Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr.O3e-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, 

įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto 

(2020 02 10 Nr.15). 

8. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl teisės akto projekto Nr.20-1037 (dėl Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos nutarimo „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, 

administracinio nusižengimo bylos sudarymo ir apskaitos, protokolo ir nutarimo administracinio 

nusižengimo byloje registravimo taisyklių patvirtinimo“ projekto Nr.20-1111 (2020 02 13 Nr.20). 

9. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimo 

Nr.198 „Dėl leidimų naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes išdavimo 

taisyklių patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo projekto Nr.20-1169 (2020 02 13 Nr.21). 

10. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimo 

Nr.198 „Dėl leidimų naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes išdavimo 

taisyklių patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo projekto (2020 02 27 Nr.24). 

11. LR Seimo nareik Virginijai Vingrienei dėl darbo grupės nuotekų ir skystųjų atliekų tvarkymo 

sistemos tobulinimo sudarymo (2020 03 02 Nr.25). 

12. Lietuvos Respublikos Prezidentūros Aplinkos ir infrastruktūros grupei, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kanceliarijai, Aplinkos ministerijai, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, 

kopija Lietuvos savivaldybių asociacijai dėl Lietuvos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano (2020 03 12 Nr.28). 

13. Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolei dėl Lietuvos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano (2020 03 12 Nr.29). 

14. Aplinkos ministerijai dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo papildymo (2020 03 13 

Nr.30). 

15. Aplinkos ministerijai, Finansų ministerijai, kopija Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos 

savivaldybių asociacijai, kopija savivaldybėms dėl koronaviruso sukeltų pasekmių mažinimo 

priemonių viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams (2020 03 30 Nr.33). 

16. Aplinkos ministerijai, kopija LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui dėl teisinio reguliavimo 

keitimo (2020 04 06 Nr.35). 

17. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.20-4355 (dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymo Nr.D1-57 „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, 
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anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo projekto Nr.20-4335) 

(2020 04 10 Nr.36). 

18. Aplinkos ministerijai dėl apdovanojimų vandentvarkos darbuotojų dienos proga (2020 04 14 

Nr.37). 

19. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr. 20-5184 (dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo 

Nr.D1-711 „Dėl leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos 

elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakaitimo“ projekto 

Nr.20-5184 (2020 04 21 Nr.38). 

20. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių 

reikalavimų aprašo pakeitimo projekto derinimo (teisės akto projekto Nr.20-6544) (2020 04 24 

Nr.40). 

21. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl teisės akto projekto Nr.20-5906 (dėl 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr.O3E-281 „Dėl administracinio nusižengimo teisenos, 

protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo 

Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (projekto 

Nr.20-5906) (2020 04 29 Nr.41). 

22. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

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 energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (teisės akto projektas Nr.20-5019) (2020 05 08 Nr.44). 

23. Statybos produkcijos sertifikavimo centrui dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių 

vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų vykdymo (2020 05 19 Nr.45). 

24. Statybos produkcijos sertifikavimo centrui dėl asmenų, siekiančių įgyti teisę eiti statybos 

techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, profesinių žinių vertinimo (2020 05 19 

Nr.46). 

25. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. 

įsakymo Nr.D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (teisės akto 

projektas Nr.20-6880) (2020 05 28 Nr.47). 

26. Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui dėl Lietuvos Respublikos žemės 

gelmių įstatymo Nr.I-1034 pakeitimo įstatymo Nr.XIII-2481 16 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projekto (projekto Nr.XIIIP-4508) (2020 06 02 Nr.49). 

27. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr.O3E-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, 

įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projekto 

(projektas Nr.20-9379) (2020 06 29 Nr.55). 

28. Finansų ministerijai dėl finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr.1K-173 „Dėl 

metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo projekto 

(projekto Nr.20-9986) (2020 07 22 Nr.60). 

29. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. 

įsakymo Nr.D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (2020 08 05 

Nr.62). 

30. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. 

įsakymo Nr.D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (2020 08 06 

Nr.63). 

31. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos vandentvarkos sektoriaus investicijų plano (galimybių 

studijos) (2020 08 10 Nr.64). 

32. Aplinkos apsaugos agentūrai dėl teisės akto projekto Nr.20-10455 dėl Aplinkos apsaugos 

agentūros direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. AV-190 „Dėl taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 
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išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 

išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto (projekto Nr. 20-10455) (2020 08 11 Nr.65). 

33. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr.I-1494 35, 87 ir 88 

straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.20-10466 (2020 08 12 Nr.66). 

34. Energetikos ministerijai, Aplinkos ministerijai, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, 

kopija Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl Lietuvos Respublikos Specialiųjų 

tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvados dėl karšto vandens tiekimo ir atsiskaitymo už jį 

būdų teisinio reglamentavimo (2020 08 19 Nr.67). 

35. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl reguliavimo apskaitos sistemos patikros 

techninės užduoties projekto (2020 08 24 Nr.68). 

36. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  

parengto nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. 

nutarimo Nr. O3E-231 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Atstovų dalyvavimo 

statybos užbaigimo komisijoje ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą 

išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektu ir Tarybos nutarimo ,,Dėl Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir 

pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (2020 08 25 Nr.69) 

37. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl vamzdynų nusidėvėjimo (amortizacijos) 

skaičiavimo laikotarpio pakeitimo (2020 08 27 Nr.70). 

38. Aplinkos ministerijai dėl darbo grupės sudarymo aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo 

programai parengti (2020 08 27 Nr.71). 

39. Aplinkos ministerijai dėl projektų paketo dėl neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos 

gręžinių įteisinimo (2020 09 14 Nr.81). 

40. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

projektų Nr.20-13286 ir Nr.13287 („Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 

m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-231 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Atstovų 

dalyvavimo statybos užbaigimo komisijoje ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės 

patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto (projekto Nr. 20-13286) ir 

Tarybos nutarimo ,,Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. 

nutarimo Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos 

įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę 

išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (projekto Nr. 20-

13287) (2020 10 07 Nr.84). 

41. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos 

2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr.O3E-93 pakeitimo projekto (projekto Nr.20-13245) dėl 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos parengto Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos 

gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų 

investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo 

(2020 10 09 Nr.85). 

42. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl seminaro organizavimo (2020 10 12 Nr.86). 

43. Aplinkos ministerijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl konsultacijos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo taikymo klausimu suteikimo (2020 10 13 Nr.87). 

44. Aplinkos ministerijai dėl LAIIF programos lėšų finansavimo krypčių 2020 – 2022 metais (2020 

10 14 Nr.88). 

45. LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui dėl mokesčio už aplinkos teršimą (2020 

10 14 Nr.89). 

46. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto 

(projekto Nr.20-14787) (2020 11 09 Nr.100). 
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47. Ekonomikos ir inovacijų monisterijai dėl LR ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo 

Nr.4-523 „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir 

laiko intarvalų tarp periodinio matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo pakeitimo“ 

vykdymo (2020 11 17 Nr.102). 

48. LR sveikatos apsaugos ministrui – valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovui dėl 

tyrimų atlikimo (2020 11 17 Nr.103). 

49. Aplinkos ministerijai dėl LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr.D1-236 „Dėl 

nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (projekto Nr.20-14774) (2020 11 18 

Nr.104). 

50. Aplinkos ministerijai dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

objektų išpirkimo tvarkos aprašo pakeitimo, projekto Nr.20-15014 (2020 11 24 Nr.105). 

51. Aplinkos ministerijai dėl apmokestinamųjų teršalų priskyrimo teršalų grupėms, nustatytoms 

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu (projekto Nr.20-15907) (2020 12 08 

Ne.108). 

52. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl LR ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo 

Nr.4-523 „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir 

laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (2020 12 

11 Nr.109). 

53. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.20-16103 dėlLietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 

D1-912 ,,Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto (2020 12 14 Nr.111). 

 

 

Parengti raštai LVTA nariams dėl iškilusių problemų sprendimo 

 

1. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl 2020 m. LVTA veiklos programos (2020 01 13 

Nr.5). 

2. Vandentvarkos bendrovėms dėl mokinių kūrybinių darbų konkurso (2020 01 17 Nr.6). 

3. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl LVTA pajamų sąmatos sudarymo (2020 01 29 Nr.9). 

4. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl LVTA pajamų sąmatos sudarymo (2020 02 13 

Nr.18). 

5. Vandentvarkos įmonių vadovams dėl išverstų Lietuvos tandartų LST EN naudojimo (2020 02 26 

Nr.23). 

6. LVTA prezidiumo nariams dėl LVTA posėdžių organizavimo (2020 03 13 Nr.31). 

7.  LVTA nariams, asocijuotiems nariams, Garbės nariams dėl LVTA suvažiavimo ir tarybos 

posėdžio (2020 04 22 Nr.39). 

8. Vandentvarkos bendrovėms dėl kasmetinio statistinio leidinio (2020 05 05 Nr.43). 

9. Vandentvarkos bendrovėms dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos aplinkos projektų 

valdymo agentūros rašto (2020 06 01 Nr.48). 

10. Vandentvarkos bendrovėms dėl moksleivių kūrybinių darbų konkurso (2020 06 30 Nr.57). 

11. Vandentvarkos bendrovėms dėl kasmetinio statistinio leidinio (2020 07 02 N.59). 

12. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl LVTA vandentvarkos ūkio darbuotojų ženkliukų 

užsakymo (2020 10 28 Nr.98). 

13. Vandentvarkos bendrovėms dėl apmokėjimo už darbą lauke (2020 11 16 Nr.101). 

 

 

TEISINIAI DOKUMENTAI 

  

2020 m. priimti svarbiausi teisiniai dokumentai, susiję su vandentvarkos ūkiu: 

 

Rūšis Pavadinimas 
Institucijos 

suteiktas Nr. 

Priėmimo  

data 

Įsigaliojimo 

data 

Nutarimas Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. O3E-1582 2020-12-31 2021-01-01 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d9e0cb04b5811eb8d9fe110e148c770
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rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos 
nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
Užregistruota TAR 2020-12-31, Identifikacinis kodas 2020-29347 
2015-09-22 nutarimas Nr. O3-510 [2015-14120] Galiojanti suvestinė 
redakcija nuo 2020-02-18 Yra pakeitimų 

Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. 
įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 
pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2020-12-03, Identifikacinis kodas 2020-26008 
2006-05-17 įsakymas Nr. D1-236 [106301MISAK00D1-236] Yra 
pakeitimų 

D1-734 2020-12-03 

2021-04-01 
Įsakymo 1.1 
papunkčio 
nuostatos 

įsigalioja nuo  
2022 m. sausio 1 
d., įsakymo 1.3, 

1.4, 1.6, 1.7 ir 1.9 
papunkčių 
nuostatos 

taikomos nuo 
2027 m. gruodžio 

31 d. 

Nutarimas 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 
sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, 
finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
Užregistruota TAR 2020-11-27, Identifikacinis kodas 2020-25278 
2009-01-29 nutarimas Nr. O3-6 [109106ANUTA0000O3-6] Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2018-06-01 Yra pakeitimų 

O3E-1251 2020-11-27 2020-11-27 

Nutarimas 

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 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 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
Užregistruota TAR 2020-11-26, Identifikacinis kodas 2020-25137 
2006-12-21 nutarimas Nr. O3-92 [106106ANUTA000O3-92] Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2020-11-27 

O3E-1208 2020-11-26 2020-11-27 

Nutarimas 

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 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 
energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
Užregistruota TAR 2020-11-20, Identifikacinis kodas 2020-24558 
2019-04-01 nutarimas Nr. O3E-93 [2019-05217] Galiojanti suvestinė 
redakcija nuo 2019-08-03 Yra pakeitimų 

O3E-1156 2020-11-20 2020-11-21 

Nutarimas 

Dėl Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduoties 
patvirtinimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
Užregistruota TAR 2020-11-12, Identifikacinis kodas 2020-23828 

O3E-1121 2020-11-12 2020-11-13 

Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo 
Nr. 4-523 „Dėl Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų 
matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo 
priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 
Užregistruota TAR 2020-10-07, Identifikacinis kodas 2020-20913 
2014-08-01 įsakymas Nr. 4-523 [2014-10753] Galiojanti suvestinė 
redakcija nuo 2020-10-08 

4-863 2020-10-07 2020-10-08 

Nutarimas 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 
638 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugumo 
plano reikalavimų ir rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Užregistruota TAR 2020-09-23, Identifikacinis kodas 2020-19665 
2018-07-04 nutarimas Nr. 638 [2018-11696] Galiojanti suvestinė 
redakcija nuo 2020-09-24 

1023 2020-09-16 2020-09-24 

Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo 
Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio 
reglamentavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 
Užregistruota TAR 2020-08-14, Identifikacinis kodas 2020-17367 
2014-10-24 įsakymas Nr. 4-761 [2014-14803] Galiojanti suvestinė 
redakcija nuo 2020-08-15 

4-674 2020-08-14 2020-08-15 

Įstatymas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII- XIII-3158 2020-06-25 2021-01-01 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d9e0cb04b5811eb8d9fe110e148c770
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d9e0cb04b5811eb8d9fe110e148c770
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e02a05061be11e589fccd6fa118e11c/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e02a05061be11e589fccd6fa118e11c/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/77700e20354511eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/77700e20354511eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/77700e20354511eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f98d50e0307f11eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f98d50e0307f11eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f98d50e0307f11eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f98d50e0307f11eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A5545C23A43/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A5545C23A43/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a54bbf02fe411eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a54bbf02fe411eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a54bbf02fe411eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a54bbf02fe411eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.197005A61467/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.197005A61467/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/62f6e7102b2311eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/62f6e7102b2311eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/62f6e7102b2311eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/62f6e7102b2311eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/62f6e7102b2311eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f1524c0548211e9975f9c35aedfe438/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f1524c0548211e9975f9c35aedfe438/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4263bb9024f211eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4263bb9024f211eb932eb1ed7f923910
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/da4ff75008a211ebb74de75171d26d52
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/da4ff75008a211ebb74de75171d26d52
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/da4ff75008a211ebb74de75171d26d52
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/da4ff75008a211ebb74de75171d26d52
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7704a400196d11e4b542dec0b12e28b0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7704a400196d11e4b542dec0b12e28b0/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b447db70fd5f11ea88f28eae672e5b40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b447db70fd5f11ea88f28eae672e5b40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b447db70fd5f11ea88f28eae672e5b40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47380170844611e8ae2bfd1913d66d57/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47380170844611e8ae2bfd1913d66d57/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e57700ddf811eaabd5b5599dd4eebe
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e57700ddf811eaabd5b5599dd4eebe
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e57700ddf811eaabd5b5599dd4eebe
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bd3f9b305b6e11e487eff7b424bd0f08/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bd3f9b305b6e11e487eff7b424bd0f08/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64896750c04e11ea9815f635b9c0dcef
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1183 pakeitimo įstatymas 
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas 
Užregistruota TAR 2020-07-07, Identifikacinis kodas 2020-15136 
1999-05-13 įstatymas Nr. VIII-1183 [0991010ISTAIII-1183] Yra 
pakeitimų 

Įstatymo 2 
straipsnio  
2 ir 3 dalys 
įsigalioja  

2020-07-08 

Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. 
įsakymo Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į 
aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus 
išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2020-06-29, Identifikacinis kodas 2020-14319 
2004-12-30 įsakymas Nr. D1-711 [104301MISAK00D1-711] Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2014-06-14 Yra pakeitimų 

D1-386 2020-06-29 2020-06-30 

Nutarimas 

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. 
nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos 
teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
Užregistruota TAR 2020-06-25, Identifikacinis kodas 2020-13958 
2008-06-28 nutarimas Nr. O3-80 [108106ANUTA000O3-80] Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 Yra pakeitimų 

O3E-547 2020-06-25 2020-06-26 

Įstatymas 

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymo Nr. X-764 3 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas 
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas  
Užregistruota TAR 2020-05-22, Identifikacinis kodas 2020-10871  
2006-07-13 įstatymas Nr. X-764 [1061010ISTA000X-764] Yra 
pakeitimų 

XIII-2897 2020-05-07 2021-01-01 

Nutarimas 

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 
d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos 
atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  
Užregistruota TAR 2020-05-21, Identifikacinis kodas 2020-10802  
2018-12-21 nutarimas Nr. O3E-459 [2018-21253] Galiojanti suvestinė 
redakcija nuo 2020-05-22 

O3E-440 2020-05-21 2020-05-22 

Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 
23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ 
pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija  
Užregistruota TAR 2020-05-13, Identifikacinis kodas 2020-10265  
2003-07-23 įsakymas Nr. V-455 [1032250ISAK000V-455] Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2020-05-14 

V-1134 2020-05-13 2020-05-14 

Nutarimas 

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. 
nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros 
techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  
Užregistruota TAR 2020-03-13, Identifikacinis kodas 2020-05449  
2019-09-02 nutarimas Nr. O3E-386 [2019-13921] Galiojanti suvestinė 
redakcija nuo 2020-03-14 

O3E-194 2020-03-13 2020-03-14 

Nutarimas 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. 
balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos 
prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio 
apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  
Užregistruota TAR 2020-02-28, Identifikacinis kodas 2020-04452 

O3E-178 2020-02-28 2020-02-29 

Įsakymas 

Dėl Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros, požeminio vandens vandenviečių, meteorologinių 
stebėjimo aikštelių, meteorologinių radiolokatorių, vandens matavimo 
stočių apsaugos zonų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo 
dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija  
Užregistruota TAR 2020-02-11, Identifikacinis kodas 2020-02957 

D1-76 2020-02-10 2020-02-12 

Įstatymas 

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 2, 8, 
9, 11 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1 straipsniu 
įstatymas 
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas  
Užregistruota TAR 2020-02-07, Identifikacinis kodas 2020-02848  

XIII-2797 2020-01-28 

2020-05-01  
Įstatymo 6 
straipsnio  

4 dalis įsigalioja  
2020-02-08. 

Įstatymo  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64896750c04e11ea9815f635b9c0dcef
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1cf3b40ba0a11eab9d9cd0c85e0b745
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1cf3b40ba0a11eab9d9cd0c85e0b745
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1cf3b40ba0a11eab9d9cd0c85e0b745
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1cf3b40ba0a11eab9d9cd0c85e0b745
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F255BFB25450/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F255BFB25450/asr
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1997-11-20 įstatymas Nr. VIII-529 [0971010ISTAVIII-529] Suvestinė 
redakcija nuo 2016-08-01 Yra pakeitimų 

4 straipsnis 
įsigalioja 2020-

11-01 

Įstatymas 

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-
1183 6 straipsnio ir 1, 2 priedėlių pakeitimo įstatymas 
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas  
Užregistruota TAR 2020-02-07, Identifikacinis kodas 2020-02847  
1999-05-13 įstatymas Nr. VIII-1183 [0991010ISTAIII-1183] Suvestinė 
redakcija nuo 2020-01-01 Yra pakeitimų 

XIII-2796 2020-01-28 

2021-01-01  
Įstatymo 4 
straipsnio  

2 dalis įsigalioja  
2020-02-08 

Nutarimas 

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 patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  
Užregistruota TAR 2020-01-16, Identifikacinis kodas 2020-00677  
2006-12-21 nutarimas Nr. O3-92 [106106ANUTA000O3-92] Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2019-05-02 Yra pakeitimų 

O3E-28 2020-01-16 2020-01-17 

Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. 
įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo 
apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija  
Užregistruota TAR 2020-01-07, Identifikacinis kodas 2020-00192  
2012-12-28 įsakymas Nr. D1-1120 [112301MISAK0D1-1120] Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2019-11-01 Yra pakeitimų 

D1-11 2020-01-07 2020-01-08 
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1A98CE535B1C/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1A98CE535B1C/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0e059b0498f11ea8aceeadd0c5b168c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0e059b0498f11ea8aceeadd0c5b168c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FFF9AE9162EE/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FFF9AE9162EE/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/222c7950385f11ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/222c7950385f11ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/222c7950385f11ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/222c7950385f11ea829bc2bea81c1194
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.197005A61467/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.197005A61467/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b6101c0314611eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b6101c0314611eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b6101c0314611eabe008ea93139d588
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.83620262D6A8/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.83620262D6A8/asr



