LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS
2017 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA

LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS VEIKLA
Lietuvos Vandens Tiekėjų Asociacijos veiklos tikslai: vienyti Asociacijos narius,
koordinuoti Asociacijos narių veiksmus, metodologiškai vadovauti vandens tiekimo, gerinimo,
nuotekų šalinimo ir jų tvarkymo darbams, prognozuoti ūkio raidos tendencijas, plėsti ryšius su
organizacijomis, kurių veikla susijusi su Šalies gyventojų aprūpinimu vandeniu ir nuotekų
tvarkymu, atstovauti Asociacijos narių bendriems interesams Lietuvos Respublikos valstybinės
valdžios ir valdymo institucijose, formuojant Asociacijos nariams palankią valstybės politiką
vandentvarkos ūkyje, spręsti bendras Asociacijos narių ekonomines, socialines ir teisines
problemas, dalyvauti teisės aktų, susijusių su Asociacijos narių veikla, kūrime, teikti labdarą ir
paramą įstatymų nustatyta tvarka.
LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS SUDĖTIS
2017 m. gruodžio 31 d. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijoje buvo 105 nariai:
- 60 tikrųjų narių, tame skaičiuje 4 garbės nariai,
- 45 asocijuoti nariai.
2017 m. į LVTA įstojo 4 nauji asocijuoti nariai:
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
UAB „Airplus1 Lituanica“
Alfa Laval Sia filialas
UAB „Sanistal“
Vytautas Kudokas buvo išrinktas LVTA garbės nariu.
2017 m. iš LVTA išstojo:
UAB „Ekoprojektas“
Algirdas Budreckas
Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narių sąrašas 2017-12-31 dienai
LVTA garbės nariai
1. A.Griškevičius
2. V.Litvaitis
3. J.Bražinskas
4. V.Kudokas
LVTA nariai
1. UAB Anykščių vandenys
2. UAB Aukštaitijos vandenys
3. UAB Birštono vandentiekis
4. UAB Biržų vandenys
5. UAB Druskininkų vandenys

6. UAB Dzūkijos vandenys
7. UAB Giraitės vandenys
8. UAB Ignalinos vanduo
9. UAB Jonavos vandenys
10. UAB Joniškio vandenys
11. UAB Jurbarko vandenys
12. UAB Kaišiadorių vandenys
13. UAB Kauno vandenys
14. UAB Kazlų Rūdos komunalininkas
15. UAB Kelmės vanduo
16. UAB Kėdainių vandenys
17. AB Klaipėdos vanduo
18. UAB Kretingos vandenys
19. UAB Kupiškio vandenys
20. UAB Kuršėnų vandenys
21. UAB Lazdijų vanduo
22. UAB Mažeikių vandenys
23. UAB Molėtų vanduo
24. UAB Neringos vanduo
25. UAB Pagėgių komunalinis ūkis
26. UAB Pakruojo vandentiekis
27. UAB Palangos vandenys
28. UAB Pasvalio vandenys
29. UAB Plungės vandenys
30. UAB Prienų vandenys
31. UAB Radviliškio vanduo
32. UAB Raseinių vandenys
33. UAB Rokiškio vandenys
34. Alytaus raj. savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“
35. UAB Sūduvos vandenys
36. UAB Šakių vandenys
37. UAB Šiaulių vandenys
38. UAB Šilalės vandenys
39. UAB Šilutės vandenys
40. UAB Širvintų vandenys
41. UAB Tauragės vandenys
42. UAB Telšių vandenys
43. UAB Trakų vandenys
44. UAB Ukmergės vandenys
45. UAB Utenos vandenys
46. UAB Varėnos vandenys
47. UAB Vilkaviškio vandenys
48. UAB Vilniaus vandenys
49. VĮ Visagino energija
50. UAB Zarasų vandenys
51. UAB Grota
52. KTU cheminės technologijos fakulteto aplinkosaugos technologijos katedra
53. AB Požeminiai darbai
54. UAB Rosma
55. UAB SWECO Lietuva
56. VGTU aplinkos inžinerijos fakulteto aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos
katedra
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LVTA asocijuoti nariai
1. UAB Agava
2. UAB Airplus1 Lituanica
3. Alfa Laval SIA filialas
4. UAB APVG
5. UAB Arginta
6. AB Artva
7. UAB Biastra plius
8. UAB ECCUA
9. UAB EKO-L
10. EKOSERVIS LT, UAB
11. UAB Ekotakas
12. UAB Ekoton EU
13. UAB Evopipes Radius
14. UAB FinEco Ltd
15. UAB Gairana
16. UAB Grinda
17. Grundfos Pumps Baltic SIA Lietuvos filialas
18. UAB Hidora
19. UAB Hidroterra
20. UAB Industek
21. UAB „Infes“
22. UAB Informatikos ir ryšių technologijų centras
23. UAB INFO-TEC paslaugų centras
24. UAB „InfoTechna“
25. UAB Infrastruktūros inžinerija
26. UAB Inti
27. UAB Kauno hidrogeologija
28. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
29. AB Kemivesi
30. UAB KRS
31. UAB LitCon
32. UAB Sanidėjų centras
33. UAB „Sanistal“
34. UAB Siemtecha
35. UAB Skauduva
36. UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
37. UAB Statovita
38. UAB Tiekimo sprendimai
39. UAB Vandens siurbliai
40. UAB Vertybių sauga
41. Lietuvos ir Švedijos UAB „ViaCon Baltic“
42. UAB Vilakra
43. UAB Vilniaus hidrogeologija
44. UAB Wavin Baltic
45. UAB Wilo Lietuva
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LVTA nariai pagal gaunamas pajamas skirstomi į 10 grupių (2017 m.)
Grupė
1 gr.

2 gr.

3 gr.

4 gr.

5 gr.

6 gr.

7 gr.

8 gr.
9 gr.
10 gr.

Įmonės pavadinimas, metinis nario arba asocijuoto nario mokestis
UAB „Airplus1 Lituanica“, Alfa Laval SIA filialas, UAB „EKO-L“,
UAB „Ekoservis“, UAB „Evopipes Radius“, UAB „FinEco Ltd“,
UAB „InfoTechna“, UAB „Infrastruktūros inžinerija“, UAB „Vilniaus
hidrogeologija“ (282,96 Eur)
UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“, UAB „Lazdijų vanduo“,
Sav. įm. „Simno komunalininkas“, UAB „Grota“ (793,27 Eur)
UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ (709,00 Eur)
UAB „APVG“, UAB „Hidroterra“, UAB „Statybų inžinerinės
paslaugos“, UAB „Tiekimo sprendimai“ (475,85 Eur)
Birštono vandentiekis, UAB „Biržų vandenys“, UAB „Ignalinos
vanduo“, UAB „Joniškio vandenys“, UAB „Kelmės vanduo“,
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 „Rosma“ (1 159,64 Eur)
UAB „Ekoton EU“, UAB INFO-TEC paslaugų centras,
UAB „Kemivesi“, UAB „Sanidėjų centras“,UAB „Vertybių sauga“,
UAB „Vilakra“ (695,67 Eur)
UAB „Anykščių vandenys“, UAB „Druskininkų vandenys“,
UAB „Jurbarko vandenys“, UAB „Kaišiadorių vandenys“,
UAB „Kuršėnų vandenys“, UAB „Pasvalio vandenys“,
UAB „Radviliškio vanduo“, UAB „Raseinių vandenys“, UAB „Rokiškio
vandenys“, UAB „Šakių vandenys“, UAB „Trakų vandenys“,
UAB „Vilkaviškio vandenys“, VĮ „Visagino energija“ (1 850,96 Eur)
UAB „Agava“, UAB „Biastra plius“, UAB „Skauduva“,
UAB „Statovita“ (1 110,69 Eur)
UAB „Giraitės vandenys“, UAB „Jonavos vandenys“, UAB „Kretingos
vandenys“, UAB „Palangos vandenys“, UAB „Plungės vandenys“,
UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Tauragės vandenys“, UAB „Ukmergės
vandenys“ (2 230,07 Eur)
AB „Artva“, UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“,
UAB „Kauno hidrogeologija“ (1 338,04 Eur)
UAB „Kėdainių vandenys“, UAB „Sūduvos vandenys“, UAB „Mažeikių
vandenys“, UAB „Telšių vandenys“ (2 644,23 Eur)
UAB „Arginta“, UAB „ECCUA“, UAB „Ekotakas“, UAB „Hidora“,
UAB „Sanistal“, UAB „WILO Lietuva“ (1 586,54 Eur)
UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Utenos vandenys“, UAB „Sweco
Lietuva“ (3 185,82 Eur)
UAB „Inti“, UAB „Siemtecha“, UAB „Vandens siurbliai“, UAB „Wavin
Baltic“ (1 911,49 Eur)
UAB „Aukštaitijos vandenys“, AB „Požeminiai darbai“ (3 504,40 Eur)
Grundfos Pumps Baltic SIA, UAB „Industek“ (2 102,64 Eur)
UAB „Šiaulių vandenys (4 141,57 Eur)
UAB „Gairana“, UAB „Infes“ (2 484,94 Eur)
UAB “Kauno vandenys”, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB “Vilniaus
vandenys” (5 288,46 Eur)
UAB „Grinda“, UAB „KRS“, UAB „LitCon“, Lietuvos ir Švedijos UAB
„ViaCon Baltic“ (3 173,08 Eur)

Gaunamos
pajamos
Iki 289 620 Eur

Iki 579 240 Eur

Iki 1 158 480 Eur

Iki 1 737 720 Eur

Iki 2 896 200 Eur

Iki 4 344 300 Eur

Iki 5 792 400 Eur

Iki 8 688 601 Eur
Iki 11 584 801 Eur
Virš 11 584 801 Eur
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LVTA 2017 metų išlaidų sąmata
2017.01.012017.12.31
1.

2.

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

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Darbo užmokestis + SoDra (64 201,92 x 1,3118):
- prezidentas (2 070,78 x 12)
- direktorius (1 433,62 x 12)
- inžinierius (847,43 x 12)
- tech. sekretorė (882,48 x 12)
- kompiuterių aptarnavimo spec. (115,85 x 12)
Įsigijimai:
- automobilio vertės dengimas ir palūkanos
- kiti įsigijimai
Ryšių ir pašto paslaugos
Komunalinės ir apsaugos paslaugos
Buhalterinės apskaitos paslaugos
Transporto išlaidos
Turto mokestis
Komandiruotės:
- užsienyje
- šalies ribose
- LVTA garbės narių
- mokymai ir seminarai
Biuro administracinės išlaidos
Banko paslaugos
Reprezentacija (renginių išlaidos):
- LVTA darbuotojų profesinės šventės
renginiai
- jubiliatų ir įmonių sveikinimas
- suvažiavimai ir kiti posėdžiai
- metinių veiklos rezultatų aptarimas
- LVTA darbuotojų sąskrydis
Narystė LPK
Turto draudimas
Dokumentų rengimas ir leidyba:
- žurnalas “Vandentvarka”
- leidybos darbai ir teisinių dokumentų rengimas
- LVTA statistikos leidinys
Viešieji ryšiai
Advokatų paslaugos
Auditas
Rezervas
Iš viso:

84220,08
24849,36
17203,44
10169,16
10589,76
1390,20
4339,00
3339,00
1000,00
1500,00
4900,00
3475,00
4500,00
536,00
4700,00
3000,00
1000,00
350,00
350,00
2500,00
310,00
20200,00
2300,00

83196,41
24358,36
17317,98
9927,84
10279,14
1390,20
17415,00
12288,00
5127,00
920,00
4776,00
3475,00
6148,00
536,00
3007,00
2538,00
469,00

500,00
5000,00
9500,00
2900,00
5500,00
800,00
9575,00
3475,00
6000,00
100,00
12000,00
10000,00
871,20
1325,65
171251,93

130,00
18696,00
14197,00
264,00
5500,00
797,00
5168,00
3475,00
1553,00
140,00
10694,00
10025,00
871,00
0,00
195847,41

1605,00
235,00
41479,00
8192,00

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 2017 m. dirbo šie samdomi darbuotojai: prezidentas, direktorius,
inžinierė, techninė sekretorė, kompiuterių aptarnavimo specialistas, buhalterinę apskaitą pagal
sutartį tvarko UAB ECOVIS Proventus.
Prezidiumo posėdžiai:
2017 01 19 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.17/01)
2017 03 03 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.17/02)
2017 03 30 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.17/03)
2017 05 25 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.17/04)
2017 09 21 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.17/05)
2017 11 28 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.17/06)
2017 12 13 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.17/07)

LVTA suvažiavimas ir tarybos posėdžiai:
2017 04 06 Asociacijos XVIII-asis suvažiavimas (protokolas Nr.1/17)
2017 04 06 Asociacijos tarybos posėdis (protokolas Nr.1/17)
2017 06 27 Asociacijos tarybos posėdis (protokolas Nr.2/17)
2017 11 09 Asociacijos tarybos posėdis (protokolas Nr.3/17)
2017 11 09 Asociacijos XIX-asis suvažiavimas (protokolas Nr.2/17)
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2017 metų LVTA veiklos programos įvykdymas

Eil.Nr.

Priemonė

1

2

1.

Teisinių ir normatyvinių dokumentų rengimas

Vykdymo
terminai
(ketv.)
3

Vykdytojas

4

Finansavimo
šaltinis
5

Pastabos
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1.1.

Tipinių standartinių sutarčių su abonentais ir vartotojais
tobulinimas pagal vandentvarkos bendrovių prašymus
ir pastabas. Esant būtinumui, derinant su Valstybine
vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Nuolat

LVTA
administracija

1.2.

Bendradarbiauti su Aplinkos ministerija ir teikti
pasiūlymus dėl LR Vyriausybės programos
įgyvendinimo plano 1.5.2. „Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo ūkio stambinimas, siekiant
didesnio veiklos efektyvumo ir paslaugų kainos ir
kokybės suvienodinimo“.
Teikti pasiūlymus Aplinkos ministerijai dėl EK
Direktyvos 91/271/EEB „Dėl miestų nuotekų valymo”
vykdymo.
Teikti pasiūlymus ( pagal kompetenciją: LR Seimui,
LR Vyriausybei bei Aplinkos ministerijai) ir dalyvauti
ruošiant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo
pataisų projekto ruošime ir priėmime.

Nuolat

LVTA
administracija

Nuolat

LVTA
administracija

Dalyvauta diskusijose ir teikti pasiūlymai Aplinkos
ministerijai dėl EK Direktyvos 91/271/EEB „Dėl miestų
nuotekų valymo” vykdymo.

Nuolat

LVTA
administracija

*Asociacijos pastabų Aplinkos ministerijai Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo
ir Administracinių nusižengimų kodekso 332 str. 6 dalies
papildymo projektams parengimas.
*Dalyvavimas pasitarime 2017 05 23 Aplinkos
ministerijoje Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymo pakeitimo ir Administracinių
nusižengimų kodekso 332 str. 6 dalies papildymo.

1.3.

1.4.

*Pakartotinai pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos
tarnybai pakoreguoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sutarčių projektai, su prašymu patvirtinti, kad sutarčių
projektuose nėra nesąžiningų sąlygų.
*Trišalių sutarčių, numatytų Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įstatymo 16 str. 2 dalyje, formų (3vnt.)
pataisymas pagal vandens tiekimo įmonių pastabas.
*Sutartis „Dėl vandentiekio ir nuotekų išvado prijungimo
prie vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto koregavimas.
*Pateiktos LVTA pastabos ir pasiūlymai dėl Vandenų
srities plėtros 2017-2025 m. programos įgyvendinimo.
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1.5.

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

Nuolat

LVTA
administracija

*Siūlomų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymo pakeitimų santraukos parengimas bei įmonių
supažindinimas su tai.
*Parengtos LVTA pastabos (2017 08 23 ) Dėl Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo.
*Raštas LR AM dėl kategoriško nepritarimo LSA
siūlymui diferencijuoti kainas pagal suvartojamo vandens
ir/ar sutvarkomų nuotekų kiekį.
*LVTA raštas LR AM “Dėl asmenų įrenginių prijungimo
prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros skatinimo”
*LVTA raštas LR AM „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo
teisinio reglamentavimo tobulinimo"
*LVTA raštas VKEKK (2017 06 22) dėl kainų nustatymo
metodikos pakeitimo.
*LVTA raštas VKEKK (2017 08 28) dėl apskaitos
atskyrimo ir paskirstymo reikalavimų aprašo projekto.
*LVTA raštas VKEKK (2017 10 13) dėl kainų nustatymo
metodikos pakeitimo.
*LVTA raštas LR SAM (2017 10 11) dėl Lietuvos
higienos normos HN-24:2003 keitimo.
*LVTA raštas VKEKK (2017 10 13) dėl kainų nustatymo
metodikos pakeitimo.
*LVTA raštas LR Aplinkos ministerijai (2017 11 06) dėl
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento pakeitimo.
*LVTA raštas LR ūkio ministerijai (2017 12 06 ir 2017 12
13) dėl įsakymo Nr. 4-523 “Dėl teisinei metrologijai
priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp
periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ( dėl 6
metų laiko intervalo tarp periodinių patikrų palikimo
galioti)
*LVTA raštas LR Aplinkos ministerijai (2017 12 08) „
Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento
patvirtinimo“ pakeitimo projekto .(projekto Nr.17-13603)
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1.6.

Dalyvauti diskusijose ir teikti pasiūlymus Aplinkos
ministerijai dėl džiovinto ir kompostuoto dumblo
tolesnio panaudojimo galimybių.

1.7.

Baigti ruošti nuotekų tinklų eksploatavimo taisykles.

1.8.

Teikti pasiūlymus AM, APVA dėl investicijų į
vandentvarkos ūkį 2014-2020 metais.

Nuolat

LVTA
administracija

1.9.

Lietuvos standartų LST EN (patvirtinimo būdu perimtų
Europos standartų) atrinkimas, vertimas ir platinimas.
Teikti pasiūlymus EM dėl apsirūpinimo karštu vandeniu
būdų reglamentavimo tobulinimo.

Nuolat

LVTA
administracija
LVTA
administracija

1.10.

Nuolat

LVTA
administracija

LVTA
administracija,
VGTU
vandentvarkos
katedra

Nuolat

*LVTA raštas VKEKK (2017 12 08) „Dėl administracinių
nusižengimų bylų nagrinėjimo VKEKK tvarkos taisyklių
patvirtinimo“ projekto
*LVTA raštas LR Aplinkos ministerijai (2017 12 11)
„Dėl prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimų su
nuotekomis“
*LVTA raštas LR Aplinkos ministerijai (2017 12 12)
„Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
patvirtinimo“ projekto.
*LR AM prašymu surinkti duomenys apie vandens
tiekimo įmonėse 2016m. susidariusio nuotekų dumblo
kiekius ir nuotekų dumblo kategorijas.
*2017 02 24 dalyvauta Seimo aplinkos apsaugos komiteto
posėdyje dėl tolesnio kompostuoto ir džiovinto dumblo
panaudojimo.
*2017 03 03 aukščiau minėti klausimai aptarti ir LVTA
prezidiumo narių susitikime su viceministru M. Gudu.
*LVTA raštas LR AM (2017 09 13) Dėl normatyvinio
dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo
tręšimui reikalavimai“.
*LVTA dalyvavimas UAB „Sweco Lietuva“ rengiamos
komunalinių nuotekų valymo metu susidariusio ir
saugojimo aikštelėse sukaupto senojo dumblo sutvarkymo
galimybių studijos priežiūros komiteto posėdžiuose.
Pastabų ir pasiūlymų teikimas.
Pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis (2017 12 14) tarp VšĮ
„Vandentvarkos institutas“ ir UAB „Sweco Lietuva“ dėl
įsipareigojimo parengti „Komunalinių buitinių nuotekų
įrenginių techninės eksploatacijos rekomendacijos“
Terminas 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.
*2017 05 08 dalyvauta pasitarime dėl administravimo
sutartyse numatytų įsipareigojimų įgyvendinimo
(gyventojų pajungimo prie tinklų stebėsenos rodikliai).
*Aukščiau minėtais klausimais dalyvauta ir LVTA bei
įmonių nuomonė išsakyta LSA valdybos posėdyje.

2017 04 12 dalyvauta pasitarime pas viceministrą M.
Gudą, o 2017 04 20 specialiame išplėstiniame posėdyje
pas ministrą K. Navicką aptarti apsirūpinimo karštu
vandeniu būdų klausimai ir išsakyta LVTA nuomonė.

9

1.11.

Dėl vandentvarkos įmonėms konstatuojamų pažeidimų
nepasiekus stebėsenos (rezultato) rodiklių

2.
2.1.

LVTA ryšiai
Palaikyti ryšius su Latvijos, Estijos ir kitų Europos šalių
vandens tiekėjų asociacijomis
LVTA interneto svetainės priežiūra

Nuolat

2.3.

Rengti žiniasklaidos monitoringą ir jį platinti
vandentiekio bendrovėms

Nuolat

2.4.

LVTA veiklos viešinimas ir visuomenės informavimas

3.
3.1.

*Parengti LVTA raštai įvairioms valstybinėms
institucijoms (LR prezidentūrai, LR vyriausybei, LR
aplinkos, finansų ministerijoms, LSA, savivaldybių
merams)
*Įgyvendinančios institucijos sprendimai apskųsti
Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
* Dalyvauta LR seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių
komiteto posėdyje.
*Dalyvauta (2017 12 04) LR Aplinkos ministerijos
organizuotame susitikime dėl galimo taikaus ginčų
išsprendimo.
*Dalyvauta LR radijo Dienos aktualijų laidoje.

Papildomai
įtrauktas

LVTA
administracija
LVTA
administracija
LVTA
administracija

2017 12 19-20 įvyko susitikimas su Latvijos ir Estijos
vandens tiekėjų asociacijų atstovais.

Nuolat

LVTA
administracija

LVTA veiklos viešinimas ir visuomenės informavimas
nuolat vykdomas. Parengta UAB „Komunikacijų erdvės“
vykdytos komunikacijos kampanijos ataskaita (2017 m.
sausis - gruodis)

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

Nuolat

LVTA
administracija

3.2.

Dalyvauti tarptautinėje Latvijos, Lietuvos ir Estijos vandens
tiekėjų asociacijų konferenciją „Baltijos šalių vandentvarka
2017“ (Liepoja)

2017 05
18-20

LVTA
administracija

1. Išvyka į Tarptautinę vandentvarkos ūkio ir technologijų
parodą „AQUATECH Amsterdam 2017“. Dalyvavo 41.
2. Išvyka į Tarptautinę vandentvarkos ūkio parodą –
kongresą „Wasser Berlin 2017“. Dalyvavo 42.
3. Išvyka į Tarptautinę specializuotą vandens technologijų
parodą ir konferenciją „Watec 2017” (Tel Avivas).
Dalyvavo 21.
2017 05 18-20 Liepojoje dalyvauta tarptautinėje Lietuvos,
Latvijos, Estijos vandens tiekėjų konferencijoje “Baltijos
šalių vandentvarka 2017”

3.3.

Vandentvarkos darbuotojų šventė

II ketv.

LVTA
administracija

2.2.

Nuolat

LVTA svetainė prižiūrima pastoviai.
* Žiniasklaidos monitoringas atliekamas reguliariai.
* Pastoviai teikiama informacija apie įstatymų ir kitų
teisinių dokumentų pokyčius vandentvarkos ūkyje.

Vandentvarkos darbuotojų šventė organizuojama kasmet
įmonėse.
LVTA paminėjo savo veiklos 25-metį
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3.4.

Vandentvarkos ūkio darbuotojų sąskrydis

II ketv.

3.5.

Vandentvarkos bendrovių metinių veiklos rezultatų
aptarimas
Socialinės akcijos, skatinančios vartoti vandenį iš
čiaupo, organizavimas Lietuvos miestuose

IV ketv.

3.5.

4.

Įvyko š.m. birželio 16-18 d.d. Visuomenės harmonizavimo
parke „Harmony park“.

LVTA
administracija
LVTA
administracija

Įvyko 2017 12 15 Vilniuje
Vykdyta (vasaros metu) per „Instagram“ ir „Facebook“
paskyras akcija, skatinanti šalies gyventojų pilietiškumą ir
vandens vartojimą iš čiaupo. Akcijos pavadinimas
„Vanduo iš čiaupo“.

Mokymai ir seminarai

4.1.
4.1.1.

Vandens tiekimo specialistams
Geriamojo vandens laboratorijoms: geriamojo vandens
programinė priežiūra, jos vykdymas ir kontrolė

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

4.1.2.

Geriamojo vandens laboratorijoms: kokybės vadybos
sistemos ir matavimų kokybės užtikrinimas

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

4.1.3.

Požeminio vandens gavybos teisinis reglamentavimas ir
vandens kokybės gerinimas

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

4.2.
4.2.1.

Nuotekų tvarkymo specialistams
Ūkio subjektų poveikio aplinkos kokybei ir taršos
šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringo ataskaitų
teikimas per informacinę sistemą AIVIKS

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

4.2.2.

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų
aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (toliau –
Leidimas) išdavimo tvarka. Cheminių medžiagų ir
preparatų apskaita. Taršos integruota prevencija, taršos
skaičiavimai

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Kalbėta su Vilija Galdikiene, laukiama HN pasikeitimų,
tada tikslinga rengti seminarą. Aptarti su Indre
Makarskiene, nes ji yra HN pakeitimų rengėja. Susisiekti
su ja reikia 2018m. sausio mėn.
2017 m. vasario 22 d. įvyko seminaras su E.Naujaliu
„Matavimų kokybės užtikrinimas“.Tame atrpe buvo aptarti
ir ISO/IEC 17025:2017 standarto pakeitimai.
2017 m. kovo mėn. 2d.
įvyko seminaras su geologijos tarnybos specialistais
„Požeminio vandens gavybos teisinis reglamentavimas ir
vandens kokybės gerinimas“.
2017 m. sausio 31 d. įvyko seminaras su AM specialiste
Laima Kulvičiene „Vandens naudojimo ir nuotekų
tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų teikimo per IS
AIVIKS mokymai“.
2017 m. kovo mėn. 23d. įvyko seminaras „Leidimų atlikti
aplinkos ir taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų
tyrimus išdavimo tvarka, nuotekų laboratorijų veiklos
vertinimo kriterijai. Duomenų ir informacijos apie
chemines medžiagas ir preparatus teikimas IS AIVIKS“.
Lektorės: Violeta Andriejūnienė (AAA Aplinkos tyrimų
departamento vyriausioji specialistė) ir Žiedūna
Žirgulevičiūtė (AAA Cheminių medžiagų skyriaus
vyriausioji specialistė).
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4.2.3.

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų
teikimo naujovės nuo 2017 m. sausio 1 d.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

2017 m. balandžio mėn. 5d. įvyko seminaras su AAA
Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiąja specialiste
Danguole Kazlauskiene „Atliekų tvarkymo
reglamentavimas, naujovės, tendencijos. Reikalavimai
dumblą tvarkančioms įmonėms“.

4.3.
4.3.1.

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

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

4.3.2.

VAS nuo 2016 01 01 pasikeitimai ir naujosios FA
formos
Ekonomistams
Bazinių kainų perskaičiavimas

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Kadangi buhalterinėje apskaitoje ir mokesčių sistemoje
reikšmingų pakeitimų neįvyko, buhalteriams buvo
pasiūlytas kitokio pobūdžio seminaras, kuris įvyko 2017m.
spalio 4-6d. Druskininkuose „Asmens duomenų
tvarkymas. Ką būtina žinoti buhalteriams“. Lektorė –
sertifikuota rizikos valdymo specialistė ir atestuota vidaus
auditorė Rusnė Juozapaitienė.
Įvyko 2017 m. sausio mėn. 24 d.su atestuota auditore
Danguole Pranckėniene.

4.4.
4.4.1.

Vandentvarkos Dalyvio
institutas
mokestis

Planuojami „Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir
suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo“
pasikeitimai. Tikslinga seminarą organizuoti su VKEKK
specialistais 2018 metais.

4.5.
4.5.1.

Darbuotojų saugos specialistams
Darbų saugos vandentvarkos ūkyje
reikalavimai/rekomendacijos

II ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Buvo planuota rengti DS seminarą su Andželika
Liudkovskaja iš VV.Bet tokios įmonės kaip CONFINN
DS seminarus organizuoja nemokamai ir mūsų žmonės
juose dalyvauja. Todėl organizuoti mokamą DS seminarą
nėra tikslo. Taip pat DS organizuoja MB „Katsu“.

4.6.
4.6.1.

Teisininkams
Viešųjų pirkimų vykdymo specifika 2014 – 2020 m.m.
finansavimo etape

I ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

4.6.2.

Darbo teisė vandentvarkos įmonėse

II ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

2017 m. sausio mėn. 26d. vyko seminaras su L.Petkumi
„Viešųjų pirkimų vykdymo specifika 2014-2020 m.
finansavimo etape”
2017 m. rugsėjo mėn. 5d. vyko seminaras su darbo teisės
konsultante Glorija Genovaite Duškiniene „Naujojo darbo
kodekso taikymas darbo santykiams“.

4.6.3.

Europos standartų reikalavimai vandentvarkos
sistemoms ir šių sistemų statybos teisinis reguliavimas.
Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo teisinis
reguliavimas
Kiti

IV ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

4.7.
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4.7.1.

Aplinkos projektų valdymas

4.7.2.

Kvalifikacijos kėlimo kursai statybininkams 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.M087-12-LVTA.
Kvalifikacijos kėlimo kursai projektuotojams 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-086-12-LVTA.
2014 - 2020 m.m. ES finansinės paramos objektų
įgyvendinimas ir specifika

4.7.3.

4.7.4.
4.7.5.

Nuo 2017 m. pasikeitusių STR reglamentų pristatymas

5.
5.1.

Leidyba
Leidinys „Vandentvarka“

5.2.

Skelbti bendrovių veiklos rodiklių statistiką

IV ketv.
I ketv.

Vandentvarkos
institutas
Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis
Dalyvio
mokestis

*Įvyko 2017 m. kovo 16 d. 8 val. trukmės kvalifikacijos
kėlimo kursai kartu su A.Miniumi, E.Kunevičiumi ir
L.Skardinsku.
*Įvyko 2017 m. lapkričio 10 d. 9 val. trukmės
kvalifikacijos kėlimo kursai kartu su
V. Gustaitiene ir V. Devoiniu.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Įvyko 2017 m. spalio20 d.
9 val . trukmės kvalifikacijos kėlimo kursai kartu su
Adrijumi Bikulčiumi ir Algirdu Kelpša.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

2017 m. gegužės mėn. 18d. vyko seminaras su Vidu
Stašausku „Investicijos vandentvarkai: 2014–2020
metų programos eiga“.
2017 m. kovo 16 d. vyko konsultacinis seminaraskvalifikacijos kėlimo kursai statybininkams pagal
mokymo programą Nr.M-087-12-LVTA, kurių metu
A.Minius, L.Skardinskas ir E.Kunevičius apžvelgė STR
pasikeitimus nuo 2017m.

2 kartus
metuose

Vandentvarkos
institutas ir
LVTA

LVTA
biudžeto
lėšos

II-III ketv.

LVTA
administracija

LVTA
biudžeto
lėšos

IV ketv.

*2017m. balandžio mėn. išleistas 50-asis jubiliejinis
VANDENTVARKA leidinys.
▪ 2017m. spalio mėn. išleistas VANDENTVARKA
leidinys Nr.51
Parengtas ir išsiųstas (2017 06 ) vandentvarkos įmonėms
statistinis leidinys „Lietuvos miestų ir rajonų
vandentvarkos įmonių 2016 metų veiklos rodikliai“
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5.3.

5.4.

6.
6.1.
6.2.

TV laidų ciklas vaikams apie vandens tiekimą ir
nuotekų tvarkymą. Laidas įrašyti į CD/USB, kad būtų
galima nemokamai dalinti ekskursijų ar mokyklos
renginių metu
Edukacinės priemonės vaikams
Švietėjiškas projektas ikimokyklinio ir mokyklinio
amžiaus vaikams „Ar tau įdomus geriamasis vanduo?“

Nuolat

LVTA
administracija

Projektai
INTERREG Baltijos jūros programos projektas „Small
WWTP“ (KTU)
Lietuvos vandens tiekimo įmonių įrengimų
eksploatacijos sistemos įdiegimo tikslai ir vizija (LVTA
ir UAB „Techniniai projektai“)
Kiti į LVTA programą neįtraukti, bet organizuoti seminarai
Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai.

Edukacinis projektas „AR TAU ĮDOMUS GERIAMASIS
VANDUO?“, kuriuo siekiama jaunajai kartai skleisti žinias apie
geriamąjį vandenį, vyko nuo 2017 03 28 iki 2017 06 01. Aprėptis
– 9 savivaldybės ir vandens tiekimo įmonės, 89 paskaitos
mokyklose ir darželiuose.

*Aplankyta per 20 vandentvarkos įmonių bei joms
pristatyti Sistemos įdiegimo tikslai ir vizija.
* Planuojama apsilankyti ir susipažinti su analogiškos
sistemos įdiegimu Paryžiaus vandentvarkos įmonėje

II ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Vyr. buhalterių pareigybinė instrukcija: darbo krūvis ir darbų
delegavimas.

II ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Smart Water – išmanioji vandentvarka.

II ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Geriamojo vandens jusliniai tyrimai. Vertintojų atranka.
Mikrobiologinių geriamojo vandens tyrimų rezultatų kokybės
užtikrinimas.

II ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Įvyko 2017 m. gegužės mėn. 24d.
su Laimonu Petkumi ir Justinu
Brimeriu.
Įvyko 2017 m. gegužės mėn. 31 –
birželio mėn. 1-2 d. d. su atestuota
auditore Danguole Pranckėniene.
Įvyko 2017 m. birželio mėn. 8 d.
su UAB „Schneider Electric
Lietuva”ir UAB
„Vilakra“specialistais.
Įvyko 2017 m. gegužės mėn. 10d.
su Nacionalinio maisto ir
veterinarijos rizikos vertinimo
instituto Maisto produktų
mikrobiologinių tyrimų skyriaus
vedėja Jovita Petruškevičiene ir
skyriaus vedėjos pavaduotoja
Gitana Šaikuviene.
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Taršos šaltinių monitoringo programų sudarymas.
Aplinkosauginių mokesčių skaičiavimas.

II ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Naujojo darbo kodekso taikymas darbo santykiams.

III ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Nuotekų valymo ir nuotekų dumblo apdorojimo galimybės.

III ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Naujausi aplinkos apsaugos įstatymo ir Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo bei tvarkos aprašo
pakeitimai.

IV ketv.

Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis

Planuojamas seminaras su J.Spaičiene „Sutarčių teisė
vandentvarkos įmonėse”
Planuojamas seminaras Anykščiuose su Rusne Juozapaitiene
vandentvarkos įmonių direktoriams „Asmens duomenų
tvarkymas. Ką būtina žinoti direktoriams“

IV ketv.

Vandentvarkos
institutas
Vandentvarkos
institutas

Dalyvio
mokestis
Dalyvio
mokestis

IV ketv.

Įvyko 2017 m. gegužės mėn. 30d.
su AAA Poveikio aplinkai
vertinimo departamento Poveikio
aplinkai vertinimo ir taršos
prevencijos skyriaus vedėja Milda
Račiene ir LR AM Ekonomikos ir
tarptautinių ryšių departamento
Ekonomikos skyriaus vyriausiaja
specialiste Virginija
Kalesinskiene.
Įvyko 2017 m. rugsėjo mėn. 5d.
su darbo teisės konsultante
Glorija Genovaite Duškiniene.
Įvyko 2017 m. rugsėjo mėn. 27d.
su VGTU Vandentvarkos
inžinerijos katedros lektoriumi
Regimantu Daukniu.
Įvyko 2017 11 08 d. Seminaro
pranešėjas – Aplinkos apsaugos
agentūros direktorės pavaduotojas
Vytautas Krušinskas.
Įvyko 2017 11 14 d. Lektorė –J.
Spaičienė.
Įvyko 2017 11 16-17d.d. Lektorė
– sertifikuota rizikos valdymo
specialistė ir atestuota vidaus
auditorė Rusnė Juozapaitienė.
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ASOCIACIJOS SURENGTI ARBA INICIJUOTI SVARBIAUSI PASITARIMAI
2017 m. kovo 1 d. LRS Aplinkos apsaugos komiteto posėdis džiovinto dumblo panaudojimo
klausimais. Aptartas klausimas dėl galimybių deginti džiovintą dumblą. Komiteto pirmininkas
įpareigojo Aplinkos ministeriją apsispręsti dėl dumblo „statuso“ pakeitimo. Terminas balandžio
mėn pabaiga. Pasitarime dalyvavo įmonės AB „Akmenės cementas“ vadovai.
2017 m. kovo 3 d. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos atstovai susitiko su aplinkos viceministru
M.Gudu ir aptarė aktualius vandentvarkos ūkio klausimus.
2017 m. kovo 16 d. pasitarimas Aplinkos ministerijoje pas viceministrą M.Gudą dėl EK Direktyvos
91/271/EEB pažeidimų bBei užduočių ir galimybių pakeisti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymą, o taip pat prievolės nutiesti tinklus „iki pamato“ įteisinimo.
2017 m. balandžio 12 d. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos atstovai susitiko su aplinkos
viceministru M.Gudu ir aptarė šalto vandens tiekimo karšto vandens gamybai klausimą.
2017 m. balandžio 20 d. pasitarimas pas aplinkos ministrą K.Navicką dėl šalto vandens tiekimo
karšto vandens gamybai. Dalyvavo Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir kitų įstaigų atstovai.
K.Navickas pilnai pritarė LVTA išsakytai pozicijai dėl gyventojų apsirūpinimo karštu vandeniu
Šilumos ūkio įstatyme numatytu karšto vandens gamybos „antruoju būdu“, kai šiluma perkama iš
šilumos tiekėjo, o šaltas vanduo perkamas iš vandens tiekėjo.
2017 m. balandžio 28 d. suorganizuotas prekybos rūmų „Lenkijos vandentiekiai“ susitikimas su
UAB „Vilniaus vandenys“ atstovais Vilniaus nuotekų valykloje.
2017 m. gegužės 8 d. suorganizuotas pasitarimas Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo
departamente dėl 2007 - 2013 m. programos vandentvarkos projektų numatytų įsipareigojimų
įgyvendinimo. I.Kiškio pranešimas apie galimą sankcijų taikymą už gyventojų pajungimo rodiklių
neįvykdymą.
2017 m. gegužės 17 d. pasitarimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje dėl gyventojų pajungimo
rodiklių neįvykdymo. Pasitarime dalyvavo 14 miestų merai, Aplinkos valdymo agentūros vadovai,
Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo departamento vadovai. Aplinkos projektų
valdymo agentūra pateikė informaciją apie Valstybės kontrolės ir Finansų ministerijos reikalavimus
taikyti sankcijas. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas paprašė patikslinti sankcijų apimtis
ir pažadėjo priimti reikiamas priemones sankcijoms išvengti.
2017 m. gegužės 23 d. pasitarimas Aplinkos ministerijoje dėl Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įstatymo pataisų. Aptarta ministerijos pozicija dėl įmonių stambinimo, dėl
aglomeracijų, dėl tinklų tiesimo „iki pamato“, dėl nuotekų valyklų registro sudarymo. Pažadėta
viešam svarstymui įstatymą pateikti birželio mėn. Pakartotinas šio klausimo aptarimas su Aplinkos
ministerijos vandens departamento vadovais suorganizuotas 2017 gegužės 25 d. LVTA prezidiumo
posėdžio metu. Minėti klausimai aptarti išsamiai ir detaliai.
2017 m. birželio 5 d. pasitarimas LR Seimo energetikos komisijoje dėl šalto vandens tiekimo
karšto vandens gamybai. LVTA informavo apie esamą tvarką tiekiant šaltą vandenį karšto vandens
ruošimui. Buvo pritarta nuomonei visą šaltą vandenį, tiekiamą daugiabučiams namams, apskaityti
įvade ir tam sutvarkyti visą reikiamą įtatyminę bazę.
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2017 m. liepos 27 d. surengtas pasitarimas „2014 – 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų
programos eiga, tolimesnis vandentvarkos sektoriaus finansavimas, paraiškų teikimas ir projektų
įgyvendinimas“ Palangoje.
2017 m. rugsėjo 8 d. pasitarimas dėl galimybių paruošti grupinį ieškinį Administraciniam teismui
dėl AM sankcijų. Dalyvavo visos įmonės ir savivaldybės, kurioms pateiktos AM sankcijos bei
AVIP ir COBALT advokatų kontoros. Buvo aptarti galimi veiksmai ginant viešajį interesą.
2017 m. rugsėjo 18 d. B.Miežutavičius LR Prezidentūroje pateikė informaciją apie esamą būklę
Lietuvos vandentvarkos sektoriuje LR Prezidentės Ekonomikos ir socialinės politikos grupės
patarėjams E.Kriščiūnienei ir A.Moliui.
2017 m. rugsėjo 25 d. surengtas pasitarimas LR Prezidentūroje dėl vandentvarkos įmonėms
konstatuojamų pažeidimų nepasiekus stebėsenos rodiklių. Pasitarime dalyvavo LR Prezidentės
ekonomikos ir socialinės politikos grupės patarėjai E.Kriščiūnienė ir A.Molis, advokatė B.Vilienė,
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė I.Žilienė ir komisijos narė
V.Sankauskaitė.
2017 m. lapkričio 14 d. pasitarimas Aplinkos ministerijoje pas viceministrą D.Krinicką dėl
naujosios Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo redakcijos. Pranešta, kad
pagrindiniai pakeitimai įstatyme bus padaryti „apibrėžiant“ aglomeracijas ir, kad ministrijos
vadovybė pakeitė poziciją dėl šalto vandens tiekimo karšto vandens gamybai ir įstatymo projekte
bus numatytos nuostatos įpareigojančios vandentvarkos bendroves tapti karšto vandens tiekėjais.
2017 m. lapkričio 15 d. pasitarimas LR Seimo Valstybės ir savivaldybių valdymo komitete dėl
Aplinkos ministerijos sankcijų vandentvarkos įmonėms. Dalyvavo Aplinkos ministerijos, Finansų
ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovaujantys asmenys. Buvo išsiaiškintos
gyventojų nepajungimo pagrindinės priežastys, iš esmės pritarta LVTA informacijai apie esamą
situaciją. Komiteto pirmininkas įpareigojo Aplinkos ministeriją ir Finansų ministeriją siekti taikos
sutarčių tarp vandentvarkos įmonių ir Aplinkos ministerijos administraciniuose teismuose.
2017 m. gruodžio 4 d. pasitarimas Aplinkos ministerijoje dėl taikos sutarčių sudarymo. Dalyvavo
Aplinkos ministerijos, Finansų ministerijos vadovaujantys darbuotojai bei AVIP ir COBALT
advokatų kontoros. Buvo aptari galimi veiksmai taikos susitarimams pasiekti.
2017 m. gruodžio 15 d. Vilniuje surengtas vandentvarkos bendrovių veiklos rezultatų aptarimas.
2017 m. grodžio 18 d. pasitarimas pas aplinkos viceministrą D. Krinicką. Buvo dar kartą aptartos
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pataisos. Pranešta, kad Aplinkos
ministerija neinicijuos nuostatos, kad vandentiekio ir nuotekų tinklai būtų tiesiami iki privačių
gyvenamųjų pastatų. Tačiau dar kartą pabrėžta, kad vandentvarkos bendrovės privalės apskaityti ir
eksploatuoti karšto vandens apskaitos prietaisus ir tapti karšto vandens tiekimo „dalyviais“
gyventojams pasirinkus „antrąjį“ karšto vandens gamybos būdą.
2017 m. gruodžio 20 d. pasitarimas LR Seimo Valstybės ir savivaldybių valdymo komitete dėl
sankcijų vandentvarkos įmonėms. Buvo dar kartą išklausyta LVTA, Aplinkos ministerijos, Finansų
ministerijos pozicijos šiuo klausimu. Komitetas nusprendė, kad ministerijos turi rasti sprendimus
šiuo klausimu, kad dėl sankcijų nedidėtų paslaugų savikaina ir „nekentėtų“ gyventojai. Sekantis
Komiteto posėdis šiuo svarbiu klausimu bus šaukiamas 2018 m. vasario mėnesį .
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DALYVAUTA PASITARIMUOSE, SEMINARUOSE, KONFERENCIJOSE
2017 m. vasario 9 d. dalyvauta Lietuvos pramonininkų konfederacijos Aplinkosaugos komiteto
posėdyje mažųjų nuotekų įrenginių kontrolės klausimais.
2017 m. vasario 14 d. dalyvauta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos 20mečio paminėjimo renginyje Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.
2017 m. vasario 15 – 17 d.d. dalyvauta pasitarime dėl tarptautinės konferencijos „Baltijos šalių
vandentvarka 2017“ Tartu, Estijoje.
2017 m. vasario 24 d. dalyvauta Lietuvos pramonininkų konfederacijos išplėstinio Energetikos
komiteto posėdyje dėl planuojamų statyti kogeneracinių jėgainių.
2017 m. vasario 28 d. dalyvauta 2016 metų vadovo apdovanojimo ceremonijoje LR Prezidentūros
Kolonų salėje.
2017 kovo 1 d. dalyvauta LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dėl nuotekų dumblo
tvarkymo.
2017 m. kovo 28 d. dalyvauta Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo posėdyje.
2017 m. balandžio 20 d. dalyvauta bendrame LR Vyriausybės ir Lietuvos pramonininkų
konfederacijos posėdyje.
2017 m. balandžio 27 d. dalyvauta Lietuvos pramonininkų konfederacijos metinėje konferencijoje.
2017 m. gegužės 05 d. dalyvauta UAB „Kauno vandenys“ surengtoje vandentvarkos ūkio
darbuotojų šventėje.
2017 m. gegužės 17 d. dalyvauta Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje, kuriame
buvo aptartos vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektų įgyvendinimo savivaldybėse
problemos. Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba įsipareigojo per 2 savaites gauti informaciją
iš Aplinkos projektų valdymo agentūros dėl mokėtinų sumų, nepasiekus nustatytų stebėsenos
rodiklių dėl gyventojų pajungimo prie nustatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų ir sukvies ta tema
papildomą posėdį.
2017 m. gegužės 23 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime dėl Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto.
2017 m. birželio 1 d. dalyvauta Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos frakcijos „10+“ posėdyje
Kretingoje.
2017 m. birželio 2 d. dalyvauta Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos frakcijos „9+“ posėdyje
Šilutėje.
2017 m. birželio 5 d. dalyvauta LR seimo Energetikos komisijos surengtame susitikim – diskusijoje
dėl vartotojų apsirūpinimo karštu vandeniu teisinio reglamentavimo.
2017 m. birželio 13 d. dalyvauta Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo posėdyje.
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2017 m. birželio 19 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos surengtame pasitarime dėl galimybių
perduoti rangos įmonių ir statybos inžinierių atestavimo funkcijas, kurias šiuo metu vykdo Statybos
produkcijos ir sertifikavimo centras, savireguliacijai.
2017 m. birželio 28 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime dėl A.Miškinio
peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymo tenkinimo (atsiskaitymo už karštą vandenį teisinis
reglamentavimas).
2017 m. liepos 4 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų sektoriaus įmonių valdymo pertvarkos modelio parengimo techninės
specifikacijos aptarime.
2017 m. rugsėjo 6 d. dalyvauta profesinės sąjungos „Solidarumas“ surengtame pasitarime dėl
vandens tiekimo įmonių ateities.
2017 m. rugsėjo 27 d. dalyvauta LVTA frakcijos „9+“ pasitarime Jonavoje.
2017 m. spalio 12 d. dalyvauta Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 90-ies metų
jubiliejaus paminėjimo renginyje.
2017 m. spalio 13 d. dalyvauta Lietuvos savivaldybių asociacijos „Auksinių krivulių“
apdovanojimų Lietuvos savivaldybėms vakarą.
2017 m. spalio 14 d. dalyvauta UAB „Sweco Lietuva“ rengiamos komunalinių nuotekų valymo
metu susidariusio ir saugojimo aikštelėse sukaupto senojo dumblo sutvarkymo galimybių studijos
priežiūros komiteto posėdyje.
2017 m. spalio 16 d. dalyvauta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos posėdyje dėl
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo.
2017 m. spalio 18 d. dalyvauta frakcijos „9+“ pasitarime Druskininkuose.
2017 m. spalio 19 d. dalyvauta LVTA frakcijos „10+“ pasitarime Bijotuose, Šilalės rajone.
2017 m. spalio 20 d. dalyvauta Statybos produkcijos sertifikavimo centro surengtame pasitarime dėl
Statybos sektoriaus profesinio standarto projekto.
2017 m. lapkričio 6 d. dalyvauta 1992 metų tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų
apsaugos ir naudojimo konvencijos vandens ir sveikatos protokolo įgyvendinimo koordinavimo
grupės pasitarime.
2017 m. lapkričio 14 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos rengtame susitikime dėl Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto.
2017 m. lapkričio 15 d. dalyvauta LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje
dėl 2007 – 2013 m. laikotarpiu ES lėšomis finansuotų viešosios infrastruktūros projektų
įgyvendinimo.
2017 m. gruodžio 4 d. dalyvauta UAB „Kuršėnų vandenys“, UAB „Šakių vandenys“ atstovų ir
Aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų valdymo agentūros bei advokatų kontoros COBALT
atstovų susitikime dėl taikos sutarčių sudarymo galimybių nagrinėjamose adminstracinėse bylose
dėl finansinių korekcijų.
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2017 m. gruodžio 15 d. dalyvauta Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuotoje nugalėtojų
konkurso „Lietuvos metų gaminys 2017“ apdovanojimo ceremonijoje.
2017 12 19-21 d.d. dalyvauta Baltijos šalių asociacijų pasitarime Palangoje.
2017 m. gruodžio 20 d. dalyvauta LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje
dėl 2007 – 2013 m. laikotarpiu ES lėšomis finansuotų viešosios infrastruktūros projektų
įgyvendinimo (vandentiekio ir nuotekų tinklai).
2017 m. gruodžio 21 d. dalyvauta Lietuvos statybininkų asociacijos organizuotame pasitarime dėl
profesinės savireguliacijos ir savivaldos.
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
2017 m. kovo 16 – 19 d.d. dalyvauta seminare „Medžiagų naujausios technologijos ir jų
pritaikymas inžineriniams tinklams Švedijoje“, apžiūrint nuotekų valymo įrenginius Jonkoping
mieste.
2017 m. balandžio 26 d. dalyvauta seminare „Lietuvos geologija rytoj“.
2017 m. gegužės 9 d. dalyvauta seminare „LIFE mugė/LIFE 25“.
Konferencijos
2017 05 18 – 20 d.d. dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Baltijos šalių vandentvarka 2017“
Liepojoje, Latvijoje.
2017 09 11 – 16 d.d. dalyvauta specializuotoje vandens technologijų parodoje ir konferencijoje
„Watec 2017“ Izraelyje, Tel Avive.
LVTA VEIKLOS VIEŠINIMAS
2017 m. pratęsta sutartis su UAB „Komunikacinės erdvės“ dėl ryšių su visuomene paslaugų
teikimo.
2017 01 16 d. straipsnio parengimas ir publikavimas „Atsisakius politikavimo – vandentvarka
skaičiuoja grąžą“, www.lrytas.lt.
http://verslas.lrytas.lt/izvalgos-ir-nuomones/atsikrate-politikavimo-skaiciuoja-graza.htm
2017 02 28 d. analitinio rašinio“ Nuotekų dumblas – atliekos, bet ar tikrai nevertingos?“
inicijavimas www.lrytas.lt.
http://verslas.lrytas.lt/izvalgos-ir-nuomones/nuoteku-dumblas-atliekos-bet-ar-tikrai-nevertingos.htm
2017 03 26 d. reportažas „Kaip valomos Vilniaus ir Šiaulių miestų nuotekos?“ LRT mokslo
populiarinimo laidoje „Mokslo sriuba“.
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http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013665567/mokslo_sriuba,
https://www.youtube.com/watch?v=PNabGEG-FrM
2017 04 02 d. reportažas „Kur keliauja kanalizacijos vamzdžiais nuleistas vanduo?“ LRT mokslo
populiarinimo laidoje „Mokslo sriuba“.
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013666054/mokslo_sriuba,
https://www.youtube.com/watch?v=PNabGEG-FrM,
http://www.lrt.lt/naujienos/mokslas_ir_it/1/168534/mokslo_sriuba_kur_keliauja_kanalizacijos_vam
zdziais_nuleistas_vanduo
2017 04 10 d. straipsnio „Užmiršto dumblo hipnozė“ parengimas ir iniciavimas nacionalinėje
žiniasklaidoje www.lzinios.lt.
http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/uzmirsto-dumblo-hipnoze/241821
2017 05 04 d. straipsnio„Geriamojo vandens ištekliai Lietuvoje – tokie, kad visi pavydi“
vandentvarkos dienos proga parengimas ir publikavimas www.lrytas.lt.
http://verslas.lrytas.lt/izvalgos-ir-nuomones/2017/05/04/news/geriamojo-vandens-istekliailietuvoje-tokie-kad-visi-pavydi-1032867/
2017 06 08 d. reportažas LRT, „Laba diena, Lietuva“ ir LRT, „Panorama“, apie gyventojų
prijungimą prie centralizuotų tinklų.
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013670278/laba_diena_lietuva, nuo 28 min 30 s,
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013670302/panorama, nuo 22 min 40 s
2017 06 13 d. straipsnio „Vandentvarkos įmonių pelno siekis bumerangu grįš vartotojams“
parengimas ir išplatinimas www.15min.lt, www.lrytas.lt.
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/juozas-imbrasas-vandentvarkos-imoniu-pelnosiekis-bumerangu-gris-vartotojams-18-811498,
http://verslas.lrytas.lt/izvalgos-ir-nuomones/2017/06/13/news/vandentvarkos-imoniu-pelnotroskulys-vartotojams-gris-bumerangu-1670515/
2017 06 23 d. straipsnio „Europa verčia jungtis prie nuotekų tinklų, lietuviai - vengia“ parengimas
ir iniciavimas www.lrytas.lt.
http://verslas.lrytas.lt/izvalgos-ir-nuomones/2017/06/23/news/europa-vercia-jungtis-prie-nuotekutinklu-lietuviai-vengia-1762833/
2017 07 11 d. laida LRT radijuje apie rekordinius karščius ir galimybę žmonėms mėgautis vandeniu
tiekiamu iš centralizuotų tinklų.
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/179391/specialistas_vandens_kokybe_gerokai_lenkiame
_kaimynines_salis

2017 07 20 d. straipsnio “Užkasė milijardą eurų, dabar skabo milijonus“ parengimas ir inicijavimas
www.lrytas.lt.
http://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/2017/07/20/news/uzkase-milijarda-euru-dabar-skabo-milijonus1986122/
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2017 07 27 d. straipsnio „B.Miežutavičius. Geriamas vanduo restoranuose – 4 tūkst. kartų
brangesnis“ parengimas ir iniciavimas www.delfi.lt, www.lrytas.lt.
http://www.delfi.lt/verslas/nuomones/b-miezutavicius-geriamas-vanduo-restoranuose-4-tukst-kartubrangesnis.d?id=75326507
http://verslas.lrytas.lt/izvalgos-ir-nuomones/2017/07/28/news/geriamojo-vandens-restoranuosekaina-vercia-ziopcioti-geriau-jos-ne-nezinoti-2069221/
2017 08 25 d. straipsnio “Atpirkimo ožiai – Varėna ir Kuršėnai“ parengimas ir iniciavimas
www.15min.lt.
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/remigijus-zemaitaitis-atpirkimo-oziai-varena-irkursenai-18-844538
2017 09 08 d. straipsnio „Kaip nuotekų valymo įrenginius veikia buitinė chemija?“ parengimas ir
iniciavimas www.lrytas.lt, www.15min.lt, www.dzukijainfo.lt.
http://bustas.lrytas.lt/mano-erdve/2017/09/08/news/buitine-chemija-o-gal-galime-apsieti-be-jos--2480027/
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/namai/kaip-vamzdyna-veikia-buitine-chemija-naturaliu-valikliureceptai-pavirsiams-ir-buitinei-technikai-1034-851000
http://dzukijainfo.lt/buitine-chemija-o-gal-galime-apsieiti-be-jos/

2017 09 08 d. straipsnio „Vandentvarka – kaip skaičiuoja šveicarai?“ parengimas ir publikavimas
www.15min.lt.
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/remigijus-zemaitaitis-vandentvarka-kaipskaiciuoja-sveicarai-18-852614
2017 09 22 d. straipsnio „Vandens tiekėjus užtvindė įsakymais“ iniciavimas dienraštyje „Lietuvos
rytas“, www.lrytas.lt, www.bns.lt, www.lzinios.lt, www.diena.lt, www.kauno.diena.lt,
www.klaipeda.diena.lt, www.tv3.lt, www.15min.lt, www.lrt.lt.
http://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/2017/09/23/news/vandens-tiekejus-uztvinde-isakymais2637609/
Bns.lt
http://lzinios.lt/lzinios/ekonomika/vanduo-brangs-kai-kur-smarkiai/250741
http://www.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/vandentvarkininkams-teks-grazinti-dali-esparamos-gyventojams-brangs-vanduo-829921
http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/vandentvarkininkams-teks-grazinti-dali-esparamos-gyventojams-brangs-vanduo-829921
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/vandentvarkininkams-teks-grazinti-dali-esparamos-gyventojams-brangs-vanduo-829921
http://www.tv3.lt/naujiena/926336/gyventojams-brangs-vanduo
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/vandentvarkininkams-teks-grazinti-dali-es-paramosgyventojams-brangs-vanduo-56-856890
http://www.lrt.lt/naujienos/ekonomika/4/187323
2017 09 22 d. dalinis radijo reportažo iniciavimas LRT radijuje, programoje „Lietuvos diena“.
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013675710/lietuvos_diena_2017_09_22_13_00 nuo 24 min.

2017 09 22 d. dalinis reportažo iniciavimas televizijos „TV3“ žiniose.
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https://play.tv3.lt/programos/tv3-zinios/876086?autostart=true, nuo 11:50 min
2017 10 01 d. dalinis nuomonės parengimas nuomonių lyderiams apie padėtį vandentvarkoje (R.
Valatkos komentaras). Straipsnis „R. Valatka. 25 metai ne rublio zonoje – su rubliniu mąstymu“.
https://www.delfi.lt/archive/print.php?id=75923655
2017 11 23 d. radijo reportažas, LRT radijas, laida „Aktualijų studija “apie vandentvarkos
problematiką kartu su aplinkos ministru K.Navicku.
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013679611/lrt-aktualiju-studija-2017-11-23-11-05
SURENGTOS IŠVYKOS Į SPECIALIZUOTAS PARODAS, SEMINARUS
2017 m. kovo 28 d. – balandžio 1 d. įvyko išvyka į tarptautinę vandentvarkos ūkio parodą –
kongresą „Wasser Berlin 2017“ Berlyne, Vokietijoje.
2017 m. gegužės 18 -20 d.d. įvyko išvyka į tarptautinę konferenciją „Baltijos šalių vandentvarka
2017“ Liepojoje, Latvijoje.
2017 m. rugsėjo 11 – 16 d.d. įvyko išvyka į specializuotą vandens technologijų parodą ir
konferenciją „Watec 2017“ Tel Avive, Izraelyje.
2017 m. spalio 31 d. – lapkričio 3 d. įvyko išvyka į tarptautinę vandentvarkos ūkio ir technologijų
parodą „AQUATECH Amsterdam 2017“ Amsterdame, Olandijoje.
SUDARYTOS SUTARTYS
1. 2017 01 02 d. sutartis Nr.KE-20170102 su UAB „Komunikacijų erdvės“ už ryšių su visuomene
paslaugas.
2. 2017 01 10 d. sutartis Nr.2017/01/10 su UAB J9 TEATRAS dėl trumpalaikės negyvenamųjų
patalpų nuomos.
3. 2017 01 18 d. sutartis Nr.US60081001-170118 su AB TEO LT dėl paslaugų teikimo.
4. 2017 02 14 d. sutartis Nr.TAV 53-17 su UAB „ESKOM“ viešbutis „Vanagupė“ dėl paslaugų
suteikimo.
5. 2017 03 08 d. sutartis Nr.710-310-52677 su ERGO Insurance SE dėl patalpų draudimo.
6. 2017 03 08 d. sutartis Nr.710-660-1099523 su ERGO Insurance SE dėl bendrosios civilinės
atsakomybės.
7. 2017 03 30 d. sutartis Nr.20170330-2 su UAB „BIGBUS“ dėl autobuso su vairuotoju nuomos.
8. 2017 05 04 d. sutatis Nr.20170504-06 su UAB Autolux dėl automobilio nuomos.
9. 2017 09 26 d. sutartis Nr.J4-106 su Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru dėl patalpų
nuomos.
10. 2017 10 03 d. sutartis Nr.2017/10/3su UAB „Opera“ dėl svečių maitinimo.
11. 2017 10 05 d. sutartis Nr.2017-10-05/00032 su UAB „ARTIS CONSORCIUM“ dėl renginio
organizavimo.
12. 2017 10 26 d. specialiosios paslaugų teikimo sąlygos Nr.1LCVPU_2017_10_26_1.3.23105 su
UAB „Bitė Lietuva“.
13. 2017 11 14 d. sutartis Nr.2017/11/14 su UAB „Opera“ dėl svečių maitinimo.
14. 2017 12 12 d. sutartis Nr.270 0197523/2017su Seesam Insurance AS Lietuvos filialu dėl Honda
CRV savanoriškojo draudimo, registracijos Nr.HBM536, draudimo.
15. 2017 12 13 d. sutartis Nr.300 0872534 su 2017su Seesam Insurance AS Lietuvos filialu dėl
Honda CRV, registracijos Nr.HBM536, civilinės atsakomybės privalomojo draudimo.
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16. 2017 12 27 d. sutartis Nr.2017.12.27-01 su IĮ Saugumeta dėl Honda CRV (pirmoji registracija
2013 12 22, valst, Nr. HBM536) pardavimo.
17. 2017 12 27 d. sutartis Nr.ŽF-2017-12-27-01 su UAB „Nippon Auto“ dėl Honda CRV įsigijimo.
ATLIKTOS VANDENTVARKOS ĮMONIŲ APKLAUSOS IR
APIBENDRINTI SURINKTI DUOMENYS
1. 2017 m. vasario mėn. atlikta apklausa dėl vandentvarkos bendrovių avarinių nuotekų išleistuvų.
2. 2017 m. kovo mėn. atlikta apklausa dėl 2016 m. susidariusio nuotekų dumblo kiekio
(sausosiomis medžiagomis, tonomis) ir dumblo kategorijų.
3. 2017 m. rugsėjo 15 d. surinkti duomenys apie ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo
lėšų grąžinimo.
4. 2017 m. spalio 24 d. surinkti duomenys apie įmonių ketinimą teikti paraiškas finansavimui dėl
gyventojų prijungimo prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų.
5. 2017 gruodžio 12 d. surinkti duomenys apie ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų
grąžinimą.
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, 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr.D1-839 „Dėl Lietuvos vandens tiekėjų
asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo
egzaminų programų tvirtinimo“ (pakeitimas 2016-06-13, Įsakymas Nr. D1-426/Įsigalioja nuo 201606-15/ TAR, 2016-06-14, Nr. 16601) patvirtindamas profesinių žinių vertinimo egzaminų
programas.
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija 2017 m. organizavo vandentvarkos įmonių
darbuotojų mokymus ir atestaciją, kurių metu buvo atestuoti 37 specialistai.
Atestuotiems specialistams buvo suteiktos ypatingojo statinio statybos vadovo,
ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingojo statinio statybos techninės
priežiūros vadovo, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo,
ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio
projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros
vadovo 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.
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija 2017 m. kovo, gegužės, spalio ir gruodžio
mėnesiais organizavo parengiamuosius mokymo kursus vandentvarkos įmonių darbuotojų
atestavimui pagal parengtas ir patvirtintas vertinimo egzaminų programas. Šiuos mokymus išklausė
37 specialistai. Atitinkamai buvo organizuoti ir profesinių žinių vertinimo egzaminai.
2017 m. kovo 16 d. buvo organizuoti 8 ak. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursai statybos
specialistams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą M-087-12-LVTA. Šių kursų
išklausė ir kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus gavo 146 specialistai (ypatingojo statinio
statybos vadovai, ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ypatingojo statinio
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specialiųjų statybos darbų vadovai, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės
priežiūros vadovai).
2017 m. spalio 20 d. buvo organizuoti 9 ak. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo
kursai projektuotojams ir ekspertams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas M-08612-LVTA (8 ak. val.) ir M-085-12-LVTA (1 ak. val.). Šių kursų išklausė ir kvalifikacijos
tobulinimo pažymėjimus gavo 170 specialistų (ypatingojo statinio projekto vadovai, ypatingojo
statinio projekto vykdymo priežiūros vadovai, ypatingojo statinio projekto dalies vadovai,
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovai, statinio projekto ekspertizės
vadovai, statinio projekto dalies ekspertizės vadovai, statinio ekspertizės vadovai, statinio dalies
ekspertizės vadovai).
2017 m. lapkričio 10 d. buvo organizuoti papildomi 9 ak. val. trukmės kvalifikacijos
tobulinimo kursai statybos specialistams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą M-08712-LVTA. Šių kursų išklausė ir kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus gavo 137 specialistai
(ypatingojo statinio statybos vadovai, ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovai,
ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovai, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų
techninės priežiūros vadovai).
2017 m. gruodžio 12 d. buvo organizuoti papildomi 10 ak. val. trukmės kvalifikacijos
tobulinimo kursai projektuotojams ir ekspertams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo
programas M-086-12-LVTA (8 ak. val.) ir M-085-12-LVTA (2 ak. val.). Šių kursų išklausė ir
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus gavo 96 specialistai (ypatingojo statinio projekto vadovai,
ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovai, ypatingojo statinio projekto dalies
vadovai, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovai, statinio projekto
ekspertizės vadovai, statinio projekto dalies ekspertizės vadovai, statinio ekspertizės vadovai,
statinio dalies ekspertizės vadovai).
2017 m. buvo gauti 39 specialistų prašymai dėl profesinių žinių patikrinimo ir
įvertinimo. Dalis pateiktų prašymų neatitiko ypatingų statinių vadovų išsilavinimo ir profesinės
patirties kvalifikacinių reikalavimų (2 prašymai), todėl buvo atmesti. Teigiamo profesinių žinių
įvertinimo pažymėjimai buvo išduoti 37 specialistams. Pareiškėjų, kurių profesinės žinios būtų
įvertintos neigiamai, nebuvo.
Buvo vykdomas intensyvus darbas, ruošiantis 2018 metų atestacijai.
TARPTAUTINIAI RYŠIAI
Pastovūs ryšiai su Latvijos ir Estijos vandens tiekėjų asociacijomis.
KITI ĮVYKIAI
2017 m. apdovanotieji Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojo garbės ženklu:
Alfredas Markvaldas (UAB „Šilutės vandenys“ direktorius)
Alvydas Jasevičius (UAB „Telšių vandenys“ generalinis direktorius)
Rolandas Žakas (UAB „Dzūkijos vandenys“ direktorius)
2017 m. Aplinkos ministerijos garbės raštais apdovanoti:
UAB „Šiaulių vandenys“
Vandentiekio ir nuotakyno cecho viršininkas Nerijus Potelis
Vyresnioji ekologė Rita Androsovienė
UAB „Kupiškio vandenys“
Inžinierius Alis Rasimavičius
UAB „Kaišiadorių vandenys“
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Meistras vandentiekio priežiūrai Jonas Labanauskis
UAB „Zarasų vandenys“
Direktorius Vidas Selickas
UAB „Tauragės vandenys“
Vandentiekio cecho viršininkas Martynas Savickas
Nuotekų tinklų tarnybos viršininkas Bronius Martinkus
Vandens laboratorijos inžinierė Gražina Kuisienė
Vandens laboratorijos vedėja Viktorija Kunikauskienė
UAB „Aukštaitijos vandenys“
Vyriausias mechanikas Gintaras Silickas
UAB „Mažeikių vandenys“
Valymo įrenginių operatorius Albertas Mišutis
Valdymo pulto operatorius Petras Naruta
Valdymo pulto operatorius Petras Vaičikauskas
UAB „Jurbarko vandenys“
Avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis, ekskavatorininkas Juozas Jankevičius
UAB „Palangos vandenys“
Direktoriaus pavaduotojas Antanas Žutautas
UAB „Dzūkijos vandenys“
Direktorius Rolandas Žakas
Ekonomikos ir pardavimų departamento direktorius Tomas Valatka
Vairuotojas-šaltkalvis remontininkas Albinas Širvinskas
VĮ „Visagino energija“
Klientų aptarnavimo skyriaus vadovė Daiva Kalauskienė
Chemijos ir bakteriologijos laboratorijos viršininkė Jevdokija Vetlova
Inžinierius mechanikas Pavel Jeriomin
2017 m. LVTA garbės raštais už ilgametį, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą vandentvarkos ūkio
srityje apdovanoti:
UAB „Šiaulių vandenys“ meistras Modestas Zakas
UAB „Šiaulių vandenys“ vandens apskaitos kontrolierė Dalia Mitrijeva
UAB „Kupiškio vandenys“ inžinierė Virginija Saimininkaitė
UAB „Kaišiadorių vandenys“ abonentų skyriaus apskaitininkė Rita Kajotienė
UAB „Kaišiadorių vandenys“ tekintojas Kęstutis Radzevičius
UAB „Kaišiadorių vandenys“ laborantė Nida Antanavičienė
Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ vandentvarkos ūkio kontrolierius
Antanas Blaževičius
UAB „Aukštaitijos vandenys“ energetikos tarnybos meistras Piotras Derkač
UAB „Aukštaitijos vandenys“ ūkio tarnybos valytoja Lena Dočkienė
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UAB „Aukštaitijos vandenys“ vandenvietės ir tinklų tarnybos avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis
Rolandas Raugalė
UAB „Aukštaitijos vandenys“ pardavimų tarnybos juristė Virginija Skuodienė
UAB „Mažeikių vandenys“ laboratorijos vedėja Rima Platakienė
UAB „Mažeikių vandenys“ vairuotojas-ekspeditorius Leonas Petrauskas
UAB „Mažeikių vandenys“ vairuotojas-šaltkalvis Darius Vasiliauskas
UAB „Giraitės vandenys“ tinklo šaltkalvis, traktorininkas Egidijus Lužeckas
UAB „Giraitės vandenys“ buhalterė Marytė Česaitienė
UAB „Giraitės vandenys“ vyriausioji finansininkė Janė Kerevičienė
UAB „Giraitės vandenys“ vyresnioji finansininkė Aleksandra Radvilaitė
UAB „Giraitės vandenys“ tinklo šaltkalvis, vairuotojas Gediminas Oržekauskas
UAB „Giraitės vandenys“ tinklo šaltkalvis, traktorininkas Raimondas Oržekauskas
UAB „Giraitės vandenys“ vyresnioji kontrolierė Daina Bartkevičienė
UAB „Giraitės vandenys“ direktoriaus pavaduotojas vandentvarkai Česlovas Vladička
UAB „Jurbarko vandenys“ elektrikas-automatikas, operatorius Rimantas Žukauskas
UAB „Palangos vandenys“ klientų aptarnavimo skyriaus vedėja Aldona Martinkutė
UAB „Palangos vandenys“ energetikos skyriaus automatikos įrangos elektrikas Jonas Algirdas
Lukauskas
VĮ „Visagino energija“ įrenginių eksploatavimo meistras Sergej Pervušin
VĮ „Visagino energija“ kontrolinės matavimo aparatūros ir automatikos šaltkalvis Andrej Liaščenko
VĮ „Visagino energija“ tekintojas Jurij Melnik
VĮ „Visagino energija“ avarinių ir atstatomųjų darbų šaltkalvis Marko Adamovič
VĮ „Visagino energija“ avarinių ir atstatomųjų darbų šaltkalvis Vladimir Nadejev
VĮ „Visagino energija“ eksploatavimo inžinierė Genuefa Fedotenkova
VĮ „Visagino energija“ avarinių ir atstatomųjų darbų šaltkalvis Jakov Zelenkovas
VĮ „Visagino energija“ energetikos skyriaus meistras Boleslav Litvinovič
UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorijos inžinierė Domininka Puganceva
UAB „Kauno vandenys“ tinklų skyriaus inžinierė Marija Kupcikevičienė
UAB „Kauno vandenys“ techninio projektų skyriaus inžinierė Bronė Silva Grumadienė
UAB „Kauno vandenys“ tinklų skyriaus tinklo šaltkalvis brigadininkas vairuotojas Benjaminas
Palavinskas
UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorijos inžinierė Rita Praninskienė
UAB „Kauno vandenys“ techninio projektų skyriaus vyresnysis inžinierius Stasys Jagelavičius
UAB „Kauno vandenys“ siurblinių skyriaus šaltkalvis brigadininkas vairuotojas Remigijus Stirba
UAB „Kauno vandenys“ tinklų skyriaus šaltkalvis Vytautas Aleksandravičius
UAB „Kauno vandenys“ tinklų skyriaus tinklo šaltkalvis brigadininkas vairuotojas Kęstutis Naida
UAB „Kauno vandenys“ tinklų skyriaus tinklo šaltkalvis brigadininkas vairuotojas Valdas Semaška
UAB „Kauno vandenys“ siurblinių skyriaus inžinierė Danguolė Čereškienė
UAB „Kauno vandenys“ nuotekų valyklos šaltkalvis Gintautas Gudžiūnas
UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorijos laborantė mėginių ėmėja Danutė Loreta
Kamarovienė
UAB „Kauno vandenys“ energetikos skyriaus grupės vadovas Juozas Vitas Paltanavičius
UAB „Dzūkijos vandenys“ personalo inspektorė Ramutė Juodsnukytė
UAB „Dzūkijos vandenys“ buhalterė Ona Paliokienė
UAB „Dzūkijos vandenys“ vyresnioji ekonomistė Dinara Mikelionienė
UAB „Dzūkijos vandenys“ juristas Regimantas Rimkus
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UAB „Dzūkijos vandenys“ GIS inžinierė Jolanta Mickienė
UAB „Dzūkijos vandenys“ dispečerė Danguolė Simokaitienė
UAB „Dzūkijos vandenys“ suvirintojas elektra ir dujomis-šaltkalvis remontininkas Rimas Jasionis
UAB „Dzūkijos vandenys“ abonentų skyriaus viršininko pavaduotoja Vilma Žakienė
UAB „Dzūkijos vandenys“ tinklų eksploatavimo tarnybos meistras Remigijus Gudukas
UAB „Dzūkijos vandenys“ nuotekų šalinimo ir valymo cecho viršininkas Gintaras Bolys
UAB „Telšių vandenys“ tiekimo ir ūkio reikalų inžinierius Mindaugas Vaukas
UAB „Telšių vandenys“ mechanikas Arūnas Šimkus
UAB „Telšių vandenys“ suvirintojas – santechnikas Edmundas Mockevičius
UAB „Jonavos vandenys“ ekologė-projektų vadovė Rosita Vaikšnorienė
UAB „Jonavos vandenys“ meistras Gintaras Jurkėnas
UAB „Jonavos vandenys“ nuotekų tinklų avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis Arūnas
Koženiauskas
UAB „Anykščių vandenys“ direktorius Arvydas Katuoka
UAB „Anykščių vandenys“ vandenvalos cecho inžinierius Egidijus Šileika
UAB „Anykščių vandenys“ abonentinio skyriaus apskaitininkė Eugenija Gindrėnienė
UAB „Anykščių vandenys“ avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis Rimantas Žukauskas
2017 m. vykdomas projektas – paskaitos vaikams „Ar tau įdomus geriamasis vanduo?“
2017 m. birželio 16 - 18 d.d. „Harmony Park“, Prienų rajone, įvyko LVTA sąskrydis „Vandens
ženklai“.
ASOCIACIJOS 2017 M. LEIDINIAI
LVTA informacinis leidinys „Vandentvarka“ (50 ir 51 numeriai).
Kasmetinis statistinis leidinys „Lietuvos miestų ir rajonų vandentvarkos įmonių veiklos rodikliai“.
TEIKIAMA INFORMACIJA
Pastoviai renkama ir teikiama Teisės aktų registre skelbiama vandentvarkos ūkio
darbuotojams aktuali informacija (pateikti 297 teisiniai dokumentai):
1. 2017 01 03 raštas Nr.2
2. 2017 01 27 raštas Nr.17
3. 2017 03 02 raštas Nr.33
4. 2017 04 04 raštas Nr.45
5. 2017 05 16 raštas Nr.50
6. 2017 06 19 raštas Nr.72
7. 2017 07 05 raštas Nr.76
8. 2017 08 02 raštas Nr.81
9. 2017 09 05 raštas Nr.87
10. 2017 10 03 raštas Nr.92
11. 2017 11 03 raštas Nr.105
12. 2017 12 04 raštas Nr.120
Parengti raštai valstybinėms institucijoms dėl iškilusių problemų sprendimo
1. Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sutarčių pakartotinio derinimo (2017 01 02 Nr.1).
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2. Aplinkos ministerijai (kopija Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir Lietuvos
savivaldybių asociacijai) dėl LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo
(GVTNTĮ) 34 straipsnio 19 dalies papildymo iniciavimo (2017 01 19 Nr.6).
3. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos siūlymo (2017 01 25 Nr.14).
4. Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sutarčių pakartotinio derinimo (2017 01 26 Nr.15).
5. Aplinkos ministerijai dėl susitikimo su aplinkos ministru Kęstučiu Navicku (2017 02 13 Nr.22).
6. Aplinkos ministerijai dėl tarptautinės konferencijos „Baltijos šalių vandentvarka 2017“ (2017 02
13 Nr.23).
7. Aplinkos ministerijai dėl informacijos pateikimo (2017 02 27 Nr.31).
8. LR aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui dėl asmenų įrenginių prijungimo prie geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros skatinimo (2017 03 09 Nr.34).
9. LR aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros objektų išpirkimo teisinio reglamentavimo tobulinimo (2017 03 09 Nr.35).
10. Aplinkos ministerijai dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymo derinimo (2017 03
16 Nr.41).
11. Aplinkos ministerijai dėl informacijos pateikimo (2017 03 22 Nr.44).
12. Aplinkos ministerijai dėl apdovanojimų vandentvarkos darbuotojų dienos proga (2017 04 21
Nr.47).
13. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.16-11424(3) (2017 05 16 Nr.49).
14. Aplinkos ministerijai dėl vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymo paslaugų
pirkimo priežiūros komiteto steigimo (2017 05 26 Nr.63).
15. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl informacijos pateikimo (2017 06 05
Nr.65).
16. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr.O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo (projekto Nr.17-6688) (2017 06
22 Nr.73).
17. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (kopija LR Vyriausybės kanceliarijai) dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto (TAP-17-795)(TAIS Nr.16-10854(3) (2017 06 27
Nr.74).
18. Aplinkos ministerijai dėl vandentvarkos įmonėms konstatuojamų pažeidimų nepasiekus
setbėsenos (rezultato) rodiklių (2017 07 12 Nr.77).
19. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl energetikos įmonių reguliuojamos
veiklos patikrinimų tvarkos aprašo ir sankcijų skyrimo taisyklių pakeitimo projektų derinimo (2017
07 26 Nr.80).
20. Aplinkos ministerijai dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr.X-764 3,
9, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
(projekto Nr. 17-8980) (2017 08 23 Nr.82).
21. LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui dėl vandentvarkos įmonėms konstatuojamų
pažeidimų nepasiekus stebėsenos (rezultato) rodiklių (2017 08 24 Nr.83).
22. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų
paskirstymo reikalavimų aprašo projekto (projekto Nr. 17-9048) (2017 08 28 Nr.84).
23. Aplinkos ministerijai dėl teisės aktų projektų Nr. 17-9859 ir 17-9860 (2017 09 13 Nr.88).
24. LR Prezidentei Jos Ekscelencijai Daliai Grybauskaitei dėl vandentvarkos įmonėms
konstatuojamų pažeidimų nepasiekus stebėsenos (rezultato) rodiklių (2017 09 18 Nr.89).
25. Aplinkos ministerijai dėl projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių
valdymo tobulinimo plano rengimas“ priežiūros komiteto nario (2017 10 09 Nr.93).
26. Energetikos ministerijai dėl įstatymų projektų Nr. 17-11196, 17-11198, 17-11202, 17-11205,
17-11206 ir 17-11208 (2017 10 10 Nr.96).
27. Savivaldybių mermas dėl vandentvarkos įmonėms pritaikytų finansinių korekcijų už stebėsenos
(rezultato) rodiklių nepasiekimą (2017 10 11 Nr.97).
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28. Sveikatos apsaugos ministerijai dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens
saugos ir kokybės reikalavimai“ keitimo (2017 10 11 Nr.98).
29. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr.O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo (2017 10 13 Nr.99).
30. Aplinkos ministerijai dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento pakeitimo (2017 11 06
Nr.106).
31. Aplinkos ministerijai dėl vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės
sistemos (2017 11 06 Nr.107).
32. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui pažyma dėl V. M. Devoinio kvalifikacijos kėlimo
(2017 12 04 Nr.119).
33. Ūkio ministerijai dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr.4553 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr.4-523 „Dėl
teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų
sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (2017 12 06 Nr.122).
34. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d.
įsakymo Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
projekto (projekto Nr. 17-13603).
35. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Valstybinėje
kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos taisyklių patvirtinimo“ projekto (projekto Nr. 1713656) (2017 12 08 Nr.124).
36. Aplinkos ministerijai dėl prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimo su nuotekomis (2017 12 11
Nr.125).
37. Aplinkos ministerijai dėl LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl reglamentuojamų statybos
produktų sąrašo patvirtinimo“ projekto (2017 12 12 Nr.126).
38. Ūkio ministerijai dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 4553 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl
teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų
sąrašo paatvirtinimo“ pakeitimo“ (2017 12 13 Nr.127).
39. LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui, Aplinkos ministerijai, Finansų
ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai dėl duomenų pateikimo (2017 12 15 Nr.128).
40. Statybos produkcijos sertifikavimo centrui dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių
vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos E-046-12-LVTA atnaujinimo (2017 12 22
Nr.130).
41. Statybos produkcijos sertifikavimo centrui dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių
vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos E-044-12-LVTA atnaujinimo (2017 12 22
Nr.131).
42. Statybos produkcijos sertifikavimo centrui dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių
vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos E-045-12-LVTA atnaujinimo (2017 12 22
Nr.130).
Parengti raštai LVTA nariams dėl iškilusių problemų sprendimo
1. Statybos produkcijos sertifikavimo centrui dėl Virgilijaus Naujokaičio kvalifikacijos kėlimo
įvertinimo (2017 01 10 Nr.4).
2. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl 2017 m. LVTA veiklos programos (2017 01 16
Nr.5).
3. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl LVTA pajamų sąmatos sudarymo (2017 01 31
Nr.18).
4. UAB „EKO-L“ dėl UAB „EKO-L“ skolos ir narystės Lietuvos vandens tiekėjų asociacijoje 2017
02 06 Nr.19).
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5. UAB „Hidroterra“ dėl UAB „Hidroterra“ skolos ir narystės Lietuvos vandens tiekėjų asociacijoje
(2017 02 06 Nr.20).
6. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl LVTA pajamų sąmatos sudarymo (2017 02 13
Nr.24).
7. Vandentvarkos įmonėms dėl informacijos apie įmonių avarinius nuotekų išleistuvus pateikimo
(2017 02 20 Nr.26).
8. Vandentvarkos bendrovėms dėl edukacinio projekto „Ar tau įdomus geriamasis vanduo?“ (2017
02 27 Nr.30).
9. Vandentvarkos įmonėms dėl informacijos apie 2016 m. susidariusio nuotekų dumblo kiekius ir
dumblo kategorijas pateikimo (2017 03 14 Nr.40).
10. Vandentvarkos bendrovėms dėl kasmetinio statistinio leidinio (2017 04 24 Nr.48).
11. Vandentvarkos bendrovėms dėl kasmetinio statistinio leidinio (2017 06 30 Nr.75).
12. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl vandentvarkos ūkio darbuotojų ženkliukų
užsakymo (2017 10 09 Nr.94).
13. UAB „Vilniaus vandenys“ dėl bendrovės „LVIVVODOKANAL“ darbuotojų vizito (2017 10 31
Nr.103).
14. Vandentvarkos įmonių vadovams dėl bendros vandentvarkos įmonių įrengimų eksploatacijos
sistemos įdiegimo (2017 10 31 Nr.104).
15. Vandentvarkos bendrovių, komunalinių įmonių ir savivaldybių administracijų vadovams dėl
finasinių korekcijų vykdant vandentvarkos ir nuotekų projektus (2017 11 22 Nr.118).
16. Vandentvarkos bendrovėms dėl moksleivių kūrybinių darbų konkurso (2017 12 19 Nr.129).
TEISINIAI DOKUMENTAI
2017 m. priimti svarbiausi teisiniai dokumentai, susiję su vandentvarkos ūkiu:
1. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl
Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo (LRV 2017-01-18
nutarimas Nr.43, TAR id.kodas 2017-01164).
2. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo (LR AM 2017-01-20 įsakymas Nr.D1-65, TAR id.kodas 2017-01245).
3. Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2017 metais priemonių plano patvirtinimo (LR
AM 2017-02-02 įsakymas Nr.D1-108, TAR id.kodas 2017-02035).
4. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(LR AM 2017-02-07 įsakymas Nr.D1-122, TAR id.kodas 2017-02242).
5. Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo (LRV 2017-02-01
nutarimas Nr.88, TAR id.kodas 2017-02348).
6. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. D1-111 „Dėl
aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo ir atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo metodinių
rekomendacijų patvirtinimo “ pakeitimo (LR AM 2017-03-22 įsakymas Nr.D1-244, TAR id.kodas
2017-04770).
7. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (LRS 2017-05-02 įstatymas Nr. XIII-328, TAR
id.kodas 2017-07551).
8. Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2017 m.
finansavimo krypčių patvirtinimo (LR AM 2017-05-04 įsakymas Nr.D1-361, TAR id.kodas 201707697).
9. Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano
patvirtinimo (LR AM, LR ŽŪM 2017-05-05 įsakymas Nr. D1-375/3D-312, TAR id.kodas 201707777).
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10. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (LR AM 2017-05-11 įsakymas Nr.D1-402, TAR id.kodas 201708064).
11. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (LR
AM 2017-05-11 įsakymas Nr.D1-401, TAR id.kodas 2017-08065).
12. Dėl 2016 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nustatymo (VKEKK 2017-06-30 nutarimas Nr.
O3E-292, TAR id.kodas 2017-11208).
13. Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d.
įsakymo Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (LGT 2017-06-08 įsakymas Nr.1-164, TAR id.kodas 2017-11859).
14. Dėl 2016 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių (VKEKK 2017-07-10 nutarimas Nr. O3E314, TAR id.kodas 2017-11874).
15. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymas (LRS 201707-11 įstatymas Nr. XIII-615, TAR id.kodas 2017-12339).
16. Dėl Naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Naujų
abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros įmokos apskaičiavimo metodikos“ pripažinimo netekusia galios (VKEKK
2017-07-27 nutarimas Nr. O3E-330, TAR id.kodas 2017-12699).
17. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl
Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų
sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (LR ŪM 2017-09-25 įsakymas Nr. 4-553, TAR id.kodas 201715056).
18. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (LR AM 2017-09-29 įsakymas Nr.D1-798, TAR id.kodas 201715989).
19. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (LR AM 2017-10-09 įsakymas Nr.D1-831, TAR
id.kodas 2017-16089).
20. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr.
O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“
pakeitimo (VKEKK 2017-10-17 nutarimas Nr. O3E-443, TAR id.kodas 2017-16394).
21. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“
patvirtinimo“ pakeitimo (LR SAM 2017-10-25 įsakymas Nr. V-1220, TAR id.kodas 2017-16876).
Reziume:
Pažymėtina, kad ir 2018 metams spręstini klausimai yra šie:
1. Kokybiškas, kartu su vandentvarkos įmonėmis, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos įgyvendinimo valdymas, stebėsena, asociacijos narių atstovavimas
bendrų interesų įgyvendinimui LR valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose.
2. Naujos redakcijos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nuostatų ruošimas, jų pateikimas ruošiančiajai institucijai ir
įgyvendinimas.
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Svarbiausi pasiūlymai, argumentai ir LVTA pozicija: dėl aglomeracijos apibrėžimo, dėl šalto
vandens tiekimo karšto vandens ruošimui, dėl prievolės vandens tiekėjui išpirkti reikalingą
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų
įvadų statybos iki privačių gyvenamųjų būstų.
3. Kaimo gyvenviečių vandentvarkos ūkio atnaujinimo, protingos ir ekonomiškai pagrįstos ūkio
plėtros klausimų sprendimas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
prieinamumo didinimas. Kaimo gyvenviečių vandentvarkos įrenginių ir tinklų perėmimas ir
atstatymas.
4. Ekonomiškai naudingas ir realiai įgyvendintinas vandentvarkos įmonių stambinimas. Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio sustambinimas, siekiant didesnio veiklos efektyvumo ir
paslaugų kainos ir kokybės. Įgyvendinimo priemonės: dalyvauti įmonių stambinimo modelio
kūrimo procese.
5. Geriamojo vandens tiekimas karšto vandens gamybai (teisingas ir teisėtas šalto vandens
apskaitymas ir teisingų pajamų už suteiktas paslaugas gavimas). Siekiant tinkamai įgyvendinti 2-ąjį
apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai šiluma perkama iš šilumos tiekėjo, geriamasis vanduo iš
geriamojo vandens tiekėjo, o karštas vanduo ruošiamas namo karšto vandens ruošimo įrenginyje,
teikti pasiūlymus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektui ir
šį įstatymą įgyvendinančių teisės aktų projektams.
6. Sukaupto nuotekų dumblo galutinio sutvarkymo problemos sprendimas. Džiovinto dumblo
tolesnio panaudojimo problemos sprendimas. Nuotekų dumblo deponavimo aikštelių sutvarkymas.
7. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas. Naujų vartotojų
prijungimo prie naujai nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų klausimų sprendimas .
8. Lietaus tinklų eksploatacija, rekonstrukcija, plėtra ir atstatymas. Paviršinių nuotekų tvarkymo
apmokėjimo sistemos tobulinimas, identifikuojant visas šio sektoriaus problemas ir nustatant
kainodaros principus.
9. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įteisinimas bei apskaita.
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos teisinio
reglamentavimo tobulinimas.
10. Iš ES fondų lėšų sukurtos infrastruktūros amortizacinių atskaitymų įtraukimo į paslaugų kainą
klausimo sprendimas. Įteisinti laipsnišką lėšų kaupimą infrastruktūros atstatymui.
11. Vandentvarkos sektoriaus problemų ir pasiekimų viešinimas.
12. Koordinuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių pastangas rengiant,
teikiant vandentvarkos sektoriui svarbių įstatymų pakeitimo projektus ir šių įstatymų
įgyvendinančių teisės aktų projektus.
13. Naudingų vandentvarkos įmonėms sprendinių siekimas dėl vandentvarkos įmonėms
konstatuojamų pažeidimų nepasiekus stebėsenos (rezultato) rodiklių.
14. Bendradarbiavimas su LR Aplinkos ministerija ir kitomis institucijomis, įgyvendinant:
14.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-13 nutarimą Nr.167 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“.
14.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-02-01 nutarimą Nr.88 „Dėl vandenų srities plėtros
2017–2023 metų programos patvirtinimo“.

Prezidentas

Bronius Miežutavičius
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