
 

 

LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS 

2021 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 

 

 2021 m. gruodžio 31 d. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijoje buvo 99 nariai:  

 - 60 tikrųjų narių, tame skaičiuje 4 garbės nariai,  

  - 39 asocijuoti nariai. 

 

 2021 m. į LVTA įstojo 1 tikrasis narys UAB „Skuodo vandenys“. 

 

 2021 m. mirė LVTA garbės narys Jonas Bražinskas. 

 

2021 m. į LVTA įstojo 3 nauji asocijuoti nariai UAB „Bio Clean Technology“, UAB 

„Bitė Lietuva“, UAB „Požeminės sistemos“. 

 

2021 m. UAB „Sweco Lietuva“ iš LVTA narių perėjo į LVTA asocijuotus narius. 

 

     

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narių sąrašas 2021-12-31 dienai 

 

LVTA garbės nariai 

 

1. A.Griškevičius 

2. A.Juršys 

3. V.Kudokas 

4. V.Litvaitis 

 

LVTA nariai 

 

1. UAB „Akmenės vandenys 

2. UAB Anykščių vandenys 

3. UAB Aukštaitijos vandenys 

4. UAB Birštono vandentiekis 

5. UAB Biržų vandenys 

6. UAB Druskininkų vandenys 

7. UAB Dzūkijos vandenys  

8. UAB Giraitės vandenys 
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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 „Skuodo vandenys“ 

37. UAB Sūduvos vandenys 

38. UAB Šakių vandenys 

39. UAB Šiaulių vandenys 

40. UAB Šilalės vandenys 

41. UAB Šilutės vandenys 

42. UAB Širvintų vandenys 

43. UAB Tauragės vandenys 

44. UAB Telšių vandenys 

45. UAB Trakų vandenys 

46. UAB Ukmergės vandenys 

47. UAB Utenos vandenys 

48. UAB Varėnos vandenys 

49. UAB Vilkaviškio vandenys 

50. UAB Vilniaus vandenys 

51. UAB Visagino energija 

52. UAB Zarasų vandenys 

53. UAB Grota 

54. KTU cheminės technologijos fakulteto aplinkosaugos technologijos katedra 

55. AB Požeminiai darbai 

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 „Bio Clean Technology“ 

8. UAB „Bitė Lietuva“ 

9. UAB EKO-L 

10. UAB Ekotakas 

11. UAB Evopipes Radius 

12. UAB Fertius 

13. UAB FinEco Ltd 

14. UAB Gairana 

15. Grundfos Pumps  Baltic SIA Lietuvos filialas 

16. UAB Hidora 

17. UAB „Infes“ 

18. UAB Informatikos ir ryšių technologijų centras 

19. UAB „InfoTechna“ 

20. UAB Inti 

21. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 

22. AB Kemivesi 

23. UAB KRS 

24. UAB „Požeminės sistemos“ 

25. UAB „Rosma“ 

26. UAB Sanistal 

27. UAB Siemtecha 

28. UAB Skauduva 

29. UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ 

30. UAB Statovita 

31. UAB „Sweco Lietuva“ 

32. UAB Tiekimo sprendimai 

33. UAB Vandens siurbliai 

34. Lietuvos ir Švedijos UAB „ViaCon Baltic“ 

35. UAB Vilakra 

36. UAB Vilniaus hidrogeologija 

37. UAB Wavin Baltic 

38. UAB Wilo Lietuva 

39. UAB WTE Baltic 
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LVTA nariai pagal gaunamas pajamas skirstomi į 10 grupių (2021 m.) 

 
Grupė Įmonės pavadinimas, metinis nario arba asocijuoto nario mokestis Gaunamos 

pajamos 

1 gr. - Iki 289 620 Eur 

2 gr. UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“, UAB „Lazdijų vanduo“,  

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ (793,27 Eur) 

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

UAB „Bio Clean Technology“, UAB „EKO-L“,  UAB „Evopipes 

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

UAB Kemivesi, UAB „Rosma“, UAB „Tiekimo sprendimai“,           

UAB „Vilniaus hidrogeologija“, UAB „WTE Baltic“ (500,00 Eur) 

Iki 579 240 Eur 

3 gr. 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“,                                                

Sav. įm. „Simno komunalininkas“, UAB „Skuodo vandenys“,           

UAB „Šilalės vandenys“, UAB „Širvintų vandenys“, UAB „Varėnos 

vandenys“, UAB „Zarasų vandenys“, UAB „Grota“ (1 159,64 Eur) 

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos‘, UAB „Vilakra“, UAB „WILO 

Lietuva“ (695,67 Eur) 

Iki 1 158 480 Eur 

4 gr. UAB „Akmenės vandenys“, UAB „Anykščių vandenys“,                  

UAB „Druskininkų vandenys“, UAB „Jurbarko vandenys“,               

UAB „Kelmės vanduo“, UAB „Kuršėnų vandenys“, UAB „Pasvalio 

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

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

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

(1 110,69 Eur) 

Iki 1 737 720 Eur 

5 gr. UAB „Giraitės vandenys“, „Jonavos vandenys“, UAB „Kaišiadorių 

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

UAB „Radviliškio vanduo“, UAB „Raseinių vandenys“,  UAB „Šilutės 

vandenys“, UAB „Ukmergės vandenys“, UAB „Visagino energija“       

(2 230,07 Eur) 

UAB „Požeminės sistemos“ (1 338, 04 Eur) 

Iki 2 896 200 Eur 

6 gr. UAB „Kėdainių 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) 

UAB „Bitė Lietuva“ (1 800,00 Eur) 

Iki 4 344 300 Eur 

7 gr. UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Sūduvos vandenys“, UAB „Utenos 

vandenys“ (3 185,82 Eur) 

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

Iki 5 792 400 Eur 

8 gr. AB „Požeminiai darbai“ (3 504,40 Eur) 

UAB „Arginta“, Grundfos Pumps Baltic SIA, UAB „Siemtecha“, 

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 „Inti“, UAB „Sweco Lietuva“ (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 „Infes“, UAB „KRS“ (3 173,08 Eur) 

Virš 11 584 801 Eur  
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LVTA 2021 metų išlaidų sąmata   

      

2021.01.01-

2021.12.31 

    

1. Darbo užmokestis + SoDra (62 482,92 x 1,0177) / 

38 677,32 x 1,0249) :  

103229,26  99725,09 

 - prezidentas (3223,11 x 12)  38677,32  37273,03 

 - direktorius (2125,13 x 12) 25501,56  24673,00 

 - tech. sekretorė (1495,69 x 12) 17948,28  17313,61 

 - inžinierius (1436,76 x 12) 17241,12  16675,41 

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

 - darbdavio sodra 2069,02  1998,08 

2. Įsigijimai: 4552,86  4305,00 

  - automobilio vertės dengimas ir palūkanos 4052,86  4063,00 

 - kiti įsigijimai 500,00  242,00 

3. Ryšių ir pašto paslaugos 1500,00  2754,00 

4. Komunalinės ir apsaugos paslaugos 4700,00  5513,00 

5. Buhalterinės apskaitos paslaugos 3475,00  3194,00 

6. Transporto išlaidos                                                                                                           4500,00  5940,00 

7. Turto mokestis 536,00  536,00 

8. Komandiruotės: 1600,00  488,00 

 -         užsienyje 1000,00   

 -         šalies ribose 300,00  488,00 

 -         LVTA garbės narių 300,00   

     

9. Biuro administracinės išlaidos 1300,00  1182,00 

10. Banko paslaugos 200,00  212,00 

11. Reprezentacija (renginių išlaidos): 13600,00  21827,00 

       -    LVTA darbuotojų profesinės šventės 

renginiai 

300,00   

 -         jubiliatų ir įmonių sveikinimas   300,00  119,00 

 -         suvažiavimai ir kiti posėdžiai 3000,00  6662,00 

 -         metinių veiklos rezultatų aptarimas 10000,00  15046,00 

 -    LVTA darbuotojų sąskrydis                                                                   

     

13. Turto draudimas 976,00  977,00 

14. Dokumentų rengimas ir leidyba: 4275,00  4515,00 

  - žurnalas “Vandentvarka” 3475,00  3475,00 

  - leidybos darbai ir teisinių dokumentų rengimas 800,00  1040,00 

 - LVTA statistikos leidinys    

15. Viešieji ryšiai  9000,00  10740,00 

16. Advokatų paslaugos 10000,00  11608,00 

17. Auditas 1089,00  1028,50 

18. Rezervas  0,00   

 Iš viso: 164533,12  174544,59 

     
 

   



 

6 

 

   

Asociacijos organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises, yra Asociacijos 

suvažiavimas, Asociacijos organas, turintis dalį visuotinio narių susirinkimo teisių, yra Asociacijos 

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 2021 m. dirbo šie samdomi darbuotojai: prezidentas, direktorius, 

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

sutartį tvarko UAB ECOVIS Proventus. 

 

 

Prezidiumo posėdžiai: 

 

2021 02 04 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.21/01) 

2021 03 25 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.21/02) 

2021 04 07 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.21/03) 

2021 08 26 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.21/04) 

2021 09 30 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.21/05) 

 

 

LVTA suvažiavimas ir tarybos posėdžiai: 

 

2021 04 08 Asociacijos XXIII-asis suvažiavimas (protokolas Nr.1/21) 

2021 04 08 Asociacijos tarybos posėdis (protokolas Nr.1/21) 

2021 06 17 Asociacijos tarybos posėdis (protokolas Nr.2/21) 

2021 11 11 Asociacijos XXIV-asis suvažiavimas (protokolas Nr.2/21) 

2021 11 11 Asociacijos tarybos posėdis (protokolas Nr.3/21) 
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2021 metų LVTA veiklos programos vykdymas 

 

 

Eil.N

r. 

 

Priemonė 

Vykdymo 

terminai 

(ketv.) 

Vykdytojas Finansavimo 

šaltinis 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

      

1. Teisinių ir normatyvinių dokumentų rengimas     

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVTA veiklos ar iniciatyvos, susijusios su ekonomiškai 

naudingu ir realiai įgyvendinamu vandentvarkos įmonių 

stambinimu. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo ūkio sustambinimas, siekiant didesnio veiklos 

efektyvumo ir paslaugų kainos ir kokybės.  Įgyvendinimo 

priemonės: komunikacija su valstybės ir savivaldybių 

institucijomis, dalyvaujant įmonių stambinimo modelio 

kūrimo procese. 

Nuolat LVTA 

administracija 

 *2021-01-06 dalyvauta susitikime su 

Aplinkos ministru ir aptarti aktualūs 

vandentvarkos sektoriaus klausimai. 
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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 

 * Parengtas raštas LR Aplinkos ministerijai (2021-01-14) 

„Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, 

išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių“ 

* Parengtas raštas VERT (2021-01-08) „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“ 

* Parengtas raštas LR Aplinkos ministerijai (2021-01-14) 

„Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento 

„Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių 

tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, 

konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-

99) patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto. 

* Parengtas raštas LR Aplinkos ministerijai (2021-01-15) 

„Dėl paramos, skiriamos nuotekų išvadų privačiuose žemės 

sklypuose įrengimo“ 

* Parengtas raštas LR Seimo nariams ir LR Aplinkos 

ministerijai (2021-02-25) „Dėl prioritetinių pavojingų 

medžiagų normavimo ir mokesčio už jas“ 

* Parengtas raštas LR Seimo Aplinkos apsaugos k-tui ir LR 

Aplinkos ministerijai (2021-03-30) „Dėl Lietuvos 

Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 10 ir 11 

straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5103“ 

* Parengtas raštas LR Aplinkos ministerijai (2021-03-29) 

„Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto“ 

* Parengtas raštas LR Aplinkos ministerijai (2021-05-07) 

„Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.02:2020 

„Vandentiekio ir nuotekų šalinimo statinio inžinerinės 

sistemos; vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžineriniai 

tinklai; vandens ėmimas, vandens ruošimas; nuotekų 

valyklos´ patvirtinimo“projekto Nr. 19-12691(2). 

Papildomai pridėtas ir UAB „Akmenės vandenys“ 2021-03-

22 raštas Nr. S-127 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vykdomos 

ydingos politikos geriamąjį vandenį tiekiančių bendrovių 

atžvilgių“ (su priedais). 

1.3. Teikti pasiūlymus LR Seimui ir Vyriausybei dėl apsirūpinimo 

karštu vandeniu būdų reglamentavimo tobulinimo. 

Nuolat LVTA 

administracija 
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1.4. LR teisės aktų, reglamentuojančių vandentvarkos sritį, 

pakeitimų inicijavimas (pagal poreikį). 

Nuolat LVTA 

administracija 

 * 2021-04-15 dalyvauta nuotoliniame pasitarime su LR 

AM dėl „Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos  

(NTIS) kūrimo ir diegimo“. 

* 2021-04-20 LVTA iniciatyva įvyko susitikimas LR 

Seime su Seimo nariais Edmundu Pupiniu (Tėvynės 

sąjunga-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija) ir 

Juozu Varžgaliu (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 

frakcija), Seimo nariu ir Aplinkos ministru S. Gentvilu 

bei aplinkos viceministre R. Radavičiene. Susitikime 

LVTA atstovai išsakė šias mūsų ūkiui svarbias 

problemas: spręstinas Aplinkos ministerijos lygmenyje 

bei spręstinas įstatyminiu lygmeniu (plačiau žr. lentelės 

apačioje) 

* Parengtas raštas VERT (2021-04-16) „Dėl  

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų lyginamosios analizės aprašo projekto“. 

* Parengtas raštas LR Aplinkos ministerijai (2021-04-

20) „ Dėl teisinio reguliavimo keitimo“ 

* Parengtas raštas LR Aplinkos ministrui S. Gentvilui 

(2021-04-24) „Dėl ydingos valstybės politikos 

vandentvarkos sektoriuje“. 

* Parengtas raštas LR Aplinkos ministerijai ir VERT 

(2021-04-27) „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų kainodaros“ 

* Parengtas raštas LR Aplinkos ministerijai (2021-06-

02 ir 2021-06-03) „Dėl Lietuvos Respublikos 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo Nr. X-764 - 3, 16, 22, 23, 32 ir 38 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projekto. Ministerijos prašymu  

pateikėme netesybų apskaičiavimus (pagal Projektą ir 

palyginimui pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą), 

kuriuos atliko UAB „Šiaulių vandenys“. 

* Parengtas raštas LR Aplinkos ministerijai (2021-06-

10) 

„Dėl Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens 

gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo 

projekto“. 

* Parengtas raštas LR Aplinkos ministerijai (2021-06-

15) „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto. 
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1.4.     * Parengtas raštas LR Aplinkos ministerijai (2021-07-

07) 

„Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto ir LR aplinkos 

ministro „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

1998 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 177 „Dėl Nuotekų 

avarinių išleistuvų naudojimo ir plombavimo taisyklių 

patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projekto. 

*2021-08-31 įvyko pasitarimas (nuotolinis) su 

vandentvarkos įmonių vadovais ir specialistais Dėl LR 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo Nr. X-764 3, 16, 22, 23, 32 ir 38 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projekto. Pasitarimo dalyviai 

diskusijos metu išsakė savo nuomonę dėl LVTA rašto 

projekte pateiktų pasiūlymų ir pastabų. 

* Parengtas raštas LR Aplinkos ministerijai (2021-09-

02) 

„Dėl LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo Nr.X-764 3,16,22,23 ir 38 str. 

pakeitimo įstatymo projekto.“ 

* Parengtas raštas LR Aplinkos ministerijai ir VERT 

(2021-11-23) „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo teisinio 

reguliavimo keitimo“. 
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1.5. 

 

Dalyvauti diskusijose ir teikti pasiūlymus Aplinkos 

ministerijai dėl džiovinto ir kompostuoto dumblo tolesnio 

panaudojimo galimybių. 

Nuolat LVTA 

administracija 

 * 2021-04-23 pasitarimas (nuotolinis) su Aplinkos 

ministerija (moderatorius R. Radavičienė) apie 

problemas, kylančias dėl  naujų Nuotekų dumblo 

tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų. Inicijuojamas 

Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų 

pakeitimas. 

* Parengtas raštas LR Aplinkos ministerijai (2021-04-

29) „Dėl nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo 

reikalavimų 3.1 ir 54 punktų pakeitimo“. (dėl 

nreikalavimo išlaikyti nuotekų dumblą). 

* Parengtas raštas LR Aplinkos ministerijai (2021-05-

24) „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo 

reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo (projekto Nr. 21-

24222 ir 21-24223). 

* 2021-07-16 pasitarimas (nuotolinis) su Aplinkos 

ministerija (moderatorius R. Radavičienė), skirtas 

aptarti tikslingumą Nuotekų dumblo panaudojimo ir 

tvarkymo reikalavimuose peržiūrėti ir keisti numatytas 

didžiausias leidžiamas sunkiųjų metalų koncentracijas 

apdorotame nuotekų dumble. 

* Parengtas raštas LR Aplinkos ministerijai (2021-12-

13) „Dėl nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei 

rekultivavimui reikalavimų pakeitimo“ 

1.6. 

 

Lietuvos standartų LST EN (patvirtinimo būdu perimtų 

Europos standartų) atrinkimas, vertimas ir platinimas. 

Nuolat LVTA 

administracija 

 *Išverstas LST EN standartas ISO 5815-1:2019 

„Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo 

per n parų (BDSn) nustatymas. 1-dalis“ ir pateiktas 

vandentvarkos įmonėms 2021-02-10. 

*Išverstas LST EN standartas ISO 5667-10:2020(E) 

„Vandens kokybė. Mėginių ėmimas.10 dalis: Nuotekų 

mėginių ėmimo rekomendacijos“ (ISO 5667-10:2020 

Water quality -- Sampling Guidance on sampling of 

waste water) ir pateiktas vandentvarkos įmonėms 

2021-06-15. 
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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 

 LVTA raštas (2021-05-04) „Dėl Reglamentuojamų 

statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ projekto. 

Pastabų neturima. 
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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 (2021-06-07) Lietuvos vandens tiekėjų 

asociacija, susipažinusi su Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos parengtu Lietuvos aplinkos 

apsaugos investicijų fondo programos lėšomis 

finansuojamų vandenų apsaugos investicinių projektų, 

susijusių su gyvenamųjų būstų prijungimu prie esamų 

centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, įgyvendinimo 

ir priežiūros tvarkos aprašo projektu  pateikė pastabas. 

* 2021-07-05 APVA raštas „Dėl kvietimo rengti bei 

teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos 

apsaugos investicijų fondo programą”. Projektų 

finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma –

 3.017.980 EUR. 

Projektai, susiję su nuotekų surinkimo tinklų per 

vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės 

nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą 

nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba 

nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens 

tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais 

pagrindais naudojamoje teritorijoje),  iki vartotojui 

priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie 

esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, 

aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios 

paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje nuomonėje. 

*2021-10-14 dalyvauta LR AM organizuotame 

"Investicijų į Lietuvos vandentvarkos sektorių plano 

rengimas" komiteto susitikime, Susitikimo metu 

projekto vykdytojai pristatė įvadinę projekto ataskaitą, 

kurioje pateikta projekto rengimo metodika, veiklų 

struktūra ir veiklų planas. 

*2021m. lapkričio 3 d dalyvauta.vykusiame susitikime 

su EBPO atstovais ir ekspertais ir diskutuota 

vandentvarkos sektoriaus reformos tema. Aplinkos 

ministerija kartu su Ekonominio bendradarbiavimo ir 

plėtros organizacija vykdo projektą „Lietuvos vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus reforma 

konsoliduojant vandentvarkos paslaugas“. 

*LVTA raštas (2021-11-15) dėl  Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijos parengto 2021–2030 metų plėtros 

programos valdytojos LR aplinkos ministerijos 

aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros 

programos projekto.  

https://www.apva.lt/wp-content/uploads/2021/07/Aglomeraciju-sarasas.docx


 

14 

 

1.9. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės 

saugumo plano reikalavimų ir rengimo tvarkos aprašo 

tolesnis organizacinis ir techninis įgyvendinimas. 

Nuolat LVTA 

administracija 

  

      

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 

 * 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 (2021 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 2021“  

2021 m. LVTA 

administracija 

 Tarptautinė Latvijos, Lietuvos ir Estijos vandens 

tiekėjų asociacijų konferencija „Baltijos šalių 

vandentvarka 2021“ dėl COVID -19 buvo atšaukta. 

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 įvyko 2021-12-16 Vilniuje. 
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4. Mokymai ir seminarai     

      

4.1. Vandens tiekimo specialistams     

      

4.1.1. Vandens tiekimo specialistams mokymus 

tema ("Užslėptų" avarijų vandens tiekimo tinkluose 

nustatymo metodika, tam naudojami prietaisai. Prietaisų 

pasirinkimas, vandens tiekimo trasose, avarijos nustatymo 

tikslui pasiekti). 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

2021 07 08 nurašyta užklausa M.Rimeikai, ar jis gali 

išdėstyti šią temą, kokios trukmės būtų seminaras 

(galbūt tai galėtų būti tema kvalifikacijos. kėlimo 

kursams spalio mėn.) 

4.1.2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų skersmens parinkimas 

(M.Rimeika) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

Šita tema aptarta kvalifikacijos kėlimo kursų 

projektuotojams metu 2020 10 22 (lektorius 

M.Rimeika).  

4.1.3. 

 

Vandens ir nuotekų siurblių įvertinimas ir parinkimas 

(M.Rimeika) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

Šita tema aptarta kvalifikacijos kėlimo kursų 

projektuotojams metu 2020 10 22 (lektorius 

M.Rimeika).  

4.2. Nuotekų tvarkymo specialistams     

      

4.2.1. Seminarai-mokymai: 

Procesai nuotekų valymo valdyme, dumblo indekso 

padidinimo ir procese dumblo sėdimo gerinime; 

Nuotekų surinkimo, valymo ir dumblo tvarkymo naujovių 

pritaikymas; 

Nuotekų surinkimo, tinklų priežiūros organizavimas, 

avaringų vietų diagnozavimas, sprendimai. 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

*2021-10-28 įvyko seminaras „Procesai nuotekų 

valymo valdyme, dumblo sėdimo gerinime; nuotekų 

surinkimo, valymo ir dumblo tvarkymo naujovių 

pritaikymas“. 

 
 

4.2.2. Vandens ir nuotekų siurblių įvertinimas ir parinkimas 

(M.Rimeika) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

Šita tema 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 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 
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4.2.6. Taršos leidimo specialiosios dalies „Kvapų valdymas“ 

aptarimas. 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

2021 03 19 įvyko nemokamas nuotolinis seminaras 

„Taršos leidimo specialiosios dalies „Kvapų valdymas“ 

aptarimas“ su I.Taraškevičiene (Nacionalinis 

visuomenės sveikatos centras prie SAM) 

4.2.7. Ftalatų ir mikroplastikų atsiradimo prevencija ir galimas 

jų šalinimas. 

 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 

*2021 06 9-11 įvyko seminaras Palangoje „Pelno 

mokesčio lengvatų naikinimas bei naujų lengvatų 

atsiradimas. Ką turi žinoti buhalteris“ 

*2021-09-29-10-01 įvyko seminaras „Streso apskaita: 

ką turi žinoti buhalteris“. 

      

4.4. Ekonomistams          

      

4.4.1. Seminaras-mokymai „Kainų skaičiavimo metodika, jos 

ypatumai“. 

Pasikeitus  

metodikai 

Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

 

4.4.2. Darbo užmokesčio sistemos taikymo praktika, nuostatai, 

principai vandentvarkos įmonėse įgyvendinant darbo 

kodekso pasikeitimus          

Pagal 

poreikį 

Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

 

4.4.3. Seminaras-mokymai „Investicijų vertinimo ir derinimo 

Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje“ tvarkos 

aprašo principai, išaiškinimas 

Pasikeitus  

metodikai 

Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

VšĮ „Vandentvarkos institutas“ konsultavosi su VERT 

ekonominės analizės skyriaus specialistais dėl mokymų 

vandentvarkos įmonių ekonomistams ir buvo 

suplanuotas 4-ių dienų (po 8 akad. val.) mokymų 

ciklas. 

4.4.4. Seminaras-mokymai. Reguliuojamos veiklos metinių 

ataskaitų metodikos pakeitimai, principai, išaiškinimas 

Pasikeitus  

metodikai 

Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

VšĮ „Vandentvarkos institutas“ konsultavosi su VERT 

ekonominės analizės skyriaus specialistais dėl mokymų 

vandentvarkos įmonių ekonomistams ir buvo 

suplanuotas 4-ių dienų (po 8 akad. val.) mokymų 

ciklas.  

4.4.5. 

 

 

 

Seminaras-mokymai „Reguliuojamosios veiklos ataskaitų 

patikros techninė užduotis“ metodika 

Pasikeitus  

metodikai 

Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

VšĮ „Vandentvarkos institutas“ konsultavosi su VERT 

ekonominės analizės skyriaus specialistais dėl mokymų 

vandentvarkos įmonių ekonomistams ir buvo 

suplanuotas 4-ių dienų (po 8 akad. val.) mokymų 

ciklas. 
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4.5. Darbuotojų saugos specialistams     

 

 

 

 

     

4.6.  Teisininkams     

      

4.6.1. Viešieji pirkimai, praktiniai mokymai: ko galima tikėtis 

2021 metais. 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

2020 03 26 planuotas seminaras su L.Petkumi „Viešieji 

pirkimai 2020”. Neįvyko dėl karatino 

 

4.6.2. Darbo teisė vandentvarkos įmonėse. Sutarčių sudarymas 

ir vykdymas vandentvarkos įmonėse. Darbuotojų 

vertinimas, motyvavimo sistema. 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

Į darbo teisės seminarus jau keli metai nesurenkame 

auditorijos.  

4.6.3. Vandentvarkos įmonės specialistų pagal tam tikras sritis 

konferencija, kurios metu būtų dalinamasi „gerąja 

patirtimi", mokomasi iš galimų klaidų, norminių teisės 

aktų, lokalinių teisės aktų taikymo srityje. 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

2021-10-20 įvyko seminaras „Geroji praktika priimant 

tvarkyti abonentų nuotekas ir atsakomybės teršėjams 

taikymas“ 

 

4.6.4. Vandentvarkos projekto valdymas. Iššūkiai su kuriais 

neišvengiamai susidursite (V.Stašauskas) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

Su Vidu Stašausku kalbėta, jis siūlė nukelti savo 

seminarus po karantino. Rudenį bus galima pabandyti. 

4.6.5. Asmens duomenų apsauga.  Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

2021-10-07 įvyko seminaras „Aktualūs asmens duomenų 

apsaugos klausimai vandentvarkos įmonėms“ 

 

      

4.7. Kiti     

      

4.7.1. Abonentinio sk. specialistams : 

   

Pardavimų ir darbo su klientais efektyvinimas. 

Vandentvarkoje  vartojamų sąvokų vieningas 

išaiškinimas. Komercinių nuostolių mažinimas. 

    

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 
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4.7.2. 

 

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 

*2021m. kovo 23d. įvyko nuotolinis seminaras-

kvalifikacijos kėlimo kursai statybininkams ir 

ekspertams su lektoriais V.Gustaitiene, V.Rimšeliene, 

P.Grigaliūnu ir R.Girkontu. 

 

4.7.3. 

 

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 

*2021m. spalio 6d. įvyko nuotolinis seminaras-

kvalifikacijos kėlimo kursai projektuotojams  su 

lektoriais A. Bikulčiumi ir M. Rimeika. 

4.7.4. 

 

BIM skaitmeninis vandentiekio ir nuotakyno 

modeliavimas.  

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

Ši tema buvo pristatyta 2021m. kovo 23d. kvalif. 

kėlimo kursuose statybininkams. Dalyviai daugiau šios 

temos nelabai norėtų (keli parašė atsiliepimus), nes LT 

BIM modeliavimas praktikoje taikomas labai mažai, 

todėl šiuo metu daugumai nėra aktualus. 

4.7.5. 

 

Papildomas ir nemokamas seminaras  Vandentvarkos 

institutas 

 2021 04 29 įvyko seminaras „Įmonės informacinė 

valdymo sistema. Paslaugų valdymo sistemos (PVS) 

galimybės organizuojant įmonės darbą su klientais“.   

4.7.6. 

 

Papildomas ir nemokamas seminaras  Vandentvarkos 

institutas 

 2021 05 20 įvyko seminaras „Įmonės informacinė 

valdymo sistema. Įmonės veiklos sistematizavimas ir 

standartizavimas“ 

4.7.7 Papildomas seminaras. 

Seminaras-mokymai vandens ir nuotekų laboratorijų 

darbuotojams. 

   2021 10-14-15  įvyko seminaras „Laboratorijų 

dalyvavimas palyginamuosiuose tyrimuose ir sėkmingų 

laboratorijos darbo rezultatų siekimas“  

 

5. Leidyba     

5.1. Leidinys „Vandentvarka“ 2 kartus 

metuose 

Vandentvarkos 

institutas ir 

LVTA 

LVTA 

biudžeto 

lėšos 

2021 balandžio mėn. išleistas leidinys Nr.58 

2021 m spalio mėn. išleistas leidinys Nr.59 
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5.2. Skelbti bendrovių veiklos rodiklių statistiką II-III ketv. LVTA 

administracija 

LVTA 

biudžeto 

lėšos 

Parengtas ir pateiktas vandentvarkos įmonėms (2021-

07-02) statistinis leidinys „Lietuvos miestų ir rajonų 

vandentvarkos įmonių 2020 metų veiklos rodikliai“ 

 
Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo 

bei likvidavimo tvarkos aprašas´ (LAND 4-99) patvirtinimo´ pakeitimo´ 

 

Š. m. vasario 18 d. 14 val. dalyvauta įvadiniame susitikime su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Europos komisija, Aplinkos ministerija ir suinteresuotomis šalimis. 

Susitikimo metu buvo pristatytos projekto veiklos, diskutuojama apie poreikį ir galimybes stambinti vandentvarkos sektorių. 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių reformų rėmimo programos ir įgyvendinamas EBPO, bendradarbiaujant su Europos Komisijos Reformų paramos generaliniu 

direktoratu. Projektu siekiama pateikti praktines rekomendacijas ir informaciją, padėsiančią įgyvendinti vandentvarkos sektoriaus stambinimo reformą Lietuvoje. Reforma siekiama 

sumažinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų netolygumą ir socialinę nelygybę Lietuvos gyventojams, užtikrinti nacionalinių ir ES įsipareigojimų teikti 

kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gyventojams, įgyvendinimą, pasiekti, kad visos įmonės, teikiančios paslaugas, užtikrintų savo veiklą sąnaudų 

susigrąžinimo principu ir didintų veiklos efektyvumą. 

 

 
 

1.4. punktas. 2021-04-20 LVTA iniciatyva įvyko susitikimas Seime su Seimo nariais Edmundu Pupiniu (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija) ir Juozu Varžgaliu 

(Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija), Seimo nariu ir aplinkos ministru Simonu Gentvilu bei aplinkos viceministre Raminta Radavičiene. Susitikime iš LVTA pusės be manęs, 

Broniaus Miežutavičiaus, taip pat dalyvavo UAB „Jonavos vandenys“ direktorius Romas Keliauskas, UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktorius Audrius Buzys ir UAB „Ukmergės 

vandenys“ direktorius Rimas Arlinskas, taip pat LVTA advokatė Beata Vilienė. 

Susitikime LVTA atstovai išsakė šias mūsų ūkiui svarbias problemas: 

1. Problemos, spręstinos Aplinkos ministerijos lygmenyje: 
1. dėl nuo 2021-01-01 įsigaliojusios naujos Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų redakcijos, kurioje pakeitus apdoroto nuotekų dumblo sąvoką 
vandentvarkos įmonės susiduria su problemomis, nes dėl ribotos esamų dumblo laikymo aikštelių talpos įmonės neturi kur ilgiau nei metus saugoti dumblą; 
2. dėl Normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo“ 23 punkte nustatyto reikalavimo 
uždengti dumblo kompostavimo, anaerobinio apdorojimo įrenginius, užtikrinant kvapų sklidimo prevenciją, dujų išvalymą prieš išleidžiant į aplinką, panaikinimo, pakeitimo 
(nustatant jo taikymą tik naujiems įrenginiams) ar reikalavimo įgyvendinimo nukėlimo; 
3. dėl finansinių korekcijų netaikymo vandentvarkos įmonėms, kurios iki 2016-12-31 nepasiekė stebėsenos rodiklių dėl prisijungusių gyventojų skaičiaus nepasiekimo, po to, 
kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino Aplinkos ministro įsakymus ir grąžino klausimą Aplinkos ministerijai nagrinėti iš naujo; 
4. dėl Aplinkos ministerijos neatsisakomos idėjos stambinti vandentvarkos įmones; 
5. dėl mokesčių už aplinkos teršimą ftalatais ir kitomis PPM taikymo vandentvarkos įmonėms padidintais tarifais. 
  

2. Problemos, kurias reikia spręsti įstatyminiu lygmeniu: 
1. dėl vandens paslaugų kainodaros pakeitimo, numatant galimybę į kainas įtraukti ES paramos lėšomis įgyto turto nusidėvėjimą; 
2. dėl vandentvarkos įmonių įgalinimų drausminant teršėjus išplėtimo, atgrasančių netesybų nustatymo. 
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Aplinkos ministras Simonas Gentvilas pažadėjo, jog ministerija parengs Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą, kurie leistų vandentvarkos 

įmonėms į paslaugų kainas įtraukti ES paramos lėšomis įgyto turto nusidėvėjimą, taip pat kad kainos sudarytų sąlygas įgyvendinti aplinkosaugines priemones ir investicijas. 

Paminėjo, jog šiais klausimais ministerija jau yra suplanavusi susitikimą su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovais. 

Ministras taip pat nurodė, jog artimiausiu metu pateiks teisės aktų projektus, kuriais siūlys nustatyti DLK ftalatams nuotekose, kad nebūtų situacijos, kaip dabar, apmokestinimo už 

išleidžiamus į gamtinę aplinką ftalatus nuo pirmo lašo, taip pat siūlys mažinti šiuo metu įstatyme įtvirtintą koeficientą 50, taikomą apskaičiuojant nuslėptą taršą ftalatais. Taip pat 

keis teisinį reguliavimą taip, kad vandentvarkos įmonės nebūtų baudžiamos jau po pirmo mėginio (būtų įspėjamos, imami pakartotiniai mėginiai ar pan.).  

Be to, ministras nurodė, jog nenumato atsisakyti LAND 20-2005 23 punkte numatyto reikalavimo uždengti aikšteles, tačiau pakvietė vandentvarkos įmones teikti pasiūlymus, kaip 

galėtų būti sureguliuota, kad kuo labiau būtų įvertinta kiekvieno atvejo individuali situacija, nekenkiant aplinkosaugai (atstumai iki gyvenamųjų vietovių, technologiniai 

sprendimai ar pan.). 

Aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė informavo, kad ministerija ėmėsi skubių veiksmų, siekiant laikinai sureguliuoti situaciją, nes Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos 

apsaugos departamentui išsiuntė 2021-04-16 raštą Nr. (17)-D8(E)-2630 (pridedamas), kuriame išaiškino 2021-01-01 įsigaliojusių Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo 

reikalavimų sąvoką „apdorotas nuotekų dumblas“. Be to, pranešė, jog šį penktadienį Aplinkos ministerija organizuoja pasitarimą dėl Reikalavimų pakeitimo (numatoma keisti 

sąvoka „apdorotas nuotekų dumblas“ ir 54 punktas, kuris šiuo metu nustato, kad tik jei nėra galimybės naudoti apdorotą dumblą tręšimui, pažeistų teritorijų rekultivavimui 

Reikalavimuose nustatyta tvarka arba apdorotas dumblas yra III kategorijos, jis gali būti naudojamas nepavojingų atliekų sąvartynų rekultivacijai arba energijai gauti laikantis 

atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų). 

 

 

2021-04-23 pasitarimas (nuotolinis) su Aplinkos ministerija (moderatorius R. Radavičienė) Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į gautą informaciją apie problemas, kylančias dėl  

naujų Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų, inicijuoja Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų pakeitimą.  

 

2021-04-28 pasitarimas (nuotolinis) su VERT ir Lietuvos savivaldybių asociacija dėl savivaldybių perduodamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo įtraukimo į reguliuojamą vandens ir 

nuotekų kainą ir dėl 2021-04-27 LVTA rašto LR AM ir VERT „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainodaros“. 

 

2021-06-01 pasitarimas (nuotolinis) su LR AM ir VERT atstovais dėl kainodaros. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------- 
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ASOCIACIJOS SURENGTI ARBA INICIJUOTI SVARBIAUSI  PASITARIMAI 

 

2021 04 20 d. LVTA iniciatyva įvyko susitikimas Seime su Seimo nariais Edmundu Pupiniu 

(Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija) ir Juozu Varžgaliu (Lietuvos valstiečių 

ir žaliųjų sąjungos frakcija), Seimo nariu ir aplinkos ministru Simonu Gentvilu bei aplinkos 

viceministre Raminta Radavičiene. Susitikime iš LVTA pusės dalyvavo Broniaus Miežutavičiaus, 

UAB „Jonavos vandenys“ direktorius Romas Keliauskas, UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktorius 

Audrius Buzys ir UAB „Ukmergės vandenys“ direktorius Rimas Arlinskas, o taip pat LVTA 

advokatė Beata Vilienė. 

Susitikime LVTA atstovai išsakė šias mūsų ūkiui svarbias problemas: 

-          Problemos, spręstinos Aplinkos ministerijos lygmenyje: 

1)         dėl nuo 2021-01-01 įsigaliojusios naujos Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo 

reikalavimų redakcijos, kurioje pakeitus apdoroto nuotekų dumblo sąvoką vandentvarkos įmonės 

susiduria su problemomis, nes dėl ribotos esamų dumblo laikymo aikštelių talpos įmonės neturi kur 

ilgiau nei metus saugoti dumblą; 

2)         dėl Normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei 

rekultivavimui reikalavimai“ patvirtinimo“ 23 punkte nustatyto reikalavimo uždengti dumblo 

kompostavimo, anaerobinio apdorojimo įrenginius, užtikrinant kvapų sklidimo prevenciją, dujų 

išvalymą prieš išleidžiant į aplinką, panaikinimo, pakeitimo (nustatant jo taikymą tik naujiems 

įrenginiams) ar reikalavimo įgyvendinimo nukėlimo; 

3)         dėl finansinių korekcijų netaikymo vandentvarkos įmonėms, kurios iki 2016-12-31 nepasiekė 

stebėsenos rodiklių dėl prisijungusių gyventojų skaičiaus nepasiekimo, po to, kai Lietuvos 

vyriausiasis administracinis teismas panaikino Aplinkos ministro įsakymus ir grąžino klausimą 

Aplinkos ministerijai nagrinėti iš naujo; 

4)         dėl Aplinkos ministerijos neatsisakomos idėjos stambinti vandentvarkos įmones; 

5)         dėl mokesčių už aplinkos teršimą ftalatais ir kitomis PPM taikymo vandentvarkos įmonėms 

padidintais tarifais. 

 -          Problemos, kurias reikia spręsti įstatyminiu lygmeniu: 

1)      dėl vandens paslaugų kainodaros pakeitimo, numatant galimybę į kainas įtraukti ES paramos 

lėšomis įgyto turto nusidėvėjimą; 

2)      dėl vandentvarkos įmonių įgalinimų drausminant teršėjus išplėtimo, atgrasančių netesybų 

nustatymo. 

 

2021 m. liepos 7 d. LVTA patalpose įvyko susitikimas su UAB „Informatikos ir ryšių technologijų 

centras„ atstovais. Diskusijų tema: “Vandentvarkos įmonių Infrastruktūros eksploatavimo valdymo 

informacinės sistemos sukūrimas”. 

 

2021 m. rugpjūčio 31 d. įvyko LVTA vandentvarkos bendrovių nuotolinis pasitarimas dėl LVTA 

pastabų Aplinkos ministerijos parengtam LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo Nr. X-764 3, 16, 22, 23, 32 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui. 

 

2021 m. gruodžio 7 d. įvyko LVTA prezidiumo narių pasitarimas dėl įmonių veiklos 

skaitmenizavimo ir galimų investicijų poreikio. 

 

2021 m. gruodžio 9 d. įvyko LVTA prezidiumo narių metinių veiklos rezultatų aptarimas. 

 

2021 m. gruodžio 16 d. įvyko vandentvarkos bendrovių metinių veiklos rezultatų aptarimas. 
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DALYVAUTA PASITARIMUOSE, SEMINARUOSE, KONFERENCIJOSE 

 

2021 m. sausio 6 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime vandentvarkos 

klausimais. 

 

2021 m. vasario 18 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame įvadiniame susitikime 

įgyvendinant EBPO ir EK projektą  „Lietuvos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus 

reforma konsoliduojant komunalines paslaugas“. 

 

2021 m. vasario 19 d. dalyvauta Krašto apsaugos ministerijos organizuotame Kibernetinio saugumo 

tarybos posėdyje. 

 

2021 m. vasario 25 d. dalyvauta Ministrės pirmininkės I.Šimonytės nacionalinio lygmens viešojoje 

konsultacijoje dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo darbų ir Ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plano. 

 

2021 m. kovo 1 d. dalyvauta BIM_LT projekto patariamojo komiteto narių posėdyje. 

 

2021 m. kovo 3 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame Vyriausybės programos nuostatų 

įgyvendinimo Aplinkos ministerijos kuruojamų priemonių plano projekto aptarime. 

 

2021 m. kovo 10 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime dėl vandentvarkos 

paslaugų kainodaros. 

 

2021 m. kovo 15 d. dalyvauta BIM_LT projekto patariamojo komiteto narių posėdyje dėl 

vykdomos BIM-LT dokumentų priežiūros. 

 

2021 m. kovo 22 d. dalyvauta BIM_LT projekto patariamojo komiteto narių posėdyje dėl 

vykdomos BIM-LT dokumentų priežiūros. 

 

2021 m. kovo 25 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos organizuotame posėdyje 

dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo 

metodikos pakeitimo ir Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo 

užmokesčio apskaičiavimo metodikos pakeitimo. 

 

2021 m. kovo 30 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos organizuotame posėdyje 

dėl 2019 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų lyginamųjų geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių. 

 

2021 m. balandžio 23 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime aptariant 

nuotekų dumblo reikalavimus. 

 

2021 m. balandžio 28 d. dalyvauta susitikime su Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais dėl 

savivaldybių perduodamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo įtraukimo į reguliuojamą vandens ir 

nuotekų kainą. 

 

2021 m. gegužės 4 d. dalyvauta susitikime su aplinkos ministru S.Gentvilu ir aptarti aktualiausi 

vandentvarkos ūkio klausimai. 

 

2021 m. gegužės 19 d. dalyvauta Krašto apsaugos ministerijos organizuotame Kibernetinio 

saugumo tarybos posėdyje. 
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2021 m. gegužės 21 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos organizuotame 

posėdyje dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo 

užmokesčio apskaičiavimo metodikos pakeitimo. 

 

2021 m. gegužės 27 d. dalyvauta MO muziejuje ESO surengtame išmanios apskaitos pristatyme, 

išmaniųjų skaitiklių pristatyme. 

 

2021 m. birželio 1 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos surengtame pasitarime dėl geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainodaros, dėl geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų 

tvarkytojų veiklos planų ir susijusių teisės aktų pakeitimo/tobulinimo, dėl geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašo ir jo reikšmės vandentvarkos 

įmonių stambinimui.  

 

2021 m. birželio 11 d. dalyvauta Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto kartu su Valstybine 

vaistų kontrolės tarnyba ir partneriais iš Latvijos ES finansuojamo projekto MEDwater „Farmacinės 

medžiagos nuotekose -  kiekiai, poveikiai ir mažinimas“ pristatyme. 

 

2021 m. birželio 16 d. dalyvauta LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dėl Teritorijų 

planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. 

 

2021 m. birželio 21 d. dalyvauta LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dėl Atliekų 

tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. 

 

2021 m. birželio 25 d. kartu su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovais dalyvauta  LR 

Vyriausybės Ministrės Pirmininkės patarėjo D.Krinicko surengtame pasitarime dėl Gėlo požeminio 

vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo projekto ir jį lydinčiųjų įstatymų projektų. 

 

2021 m. liepos 16 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos surengtame pasitarime dėl nuotekų dumblo 

panaudojimo ir tvarkymo reikalavimuose tikslingumo keisti numatytas sunkiųjų metalų 

koncentracijas. 

 

2021 m. rugsėjo 22 d. dalyvauta LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje 

svarstant Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo projektą. 

 

2021 m. rugsėjo 23 d. dalyvauta LVTA frakcijos „10+“ posėdyje Kretingoje. 

 

2021 m. rugsėjo 23 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos viešojoje konsultacijoje dėl geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo. 

 

2021 m. rugsėjo 27 d. dalyvauta Lietuvos aplinkosaugos veiksmingumo vertinimo pristatyme MO 

muziejuje, Vilniuje. 

 

2021 m. rugsėjo 30 d. dalyvauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos posėdyje dėl 2020 

metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių. 

 

2021 m. spalio 11 d. dalyvauta BIM_LT pasitarime dėl WP1 techninių dokumentų. 

 

2021 m. spalio 14 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame Investicijų plano rengimo 

projekto įvadinės ataskaitos pristatyme. 

 

2021 m. lapkričio 3 d. dalyvauta susitikime su EBPO atstovais ir ekspertais dėl projekto „Lietuvos 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus reforma konsoliduojant vandentvarkos paslaugas“. 
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2021 m. gruodžio 2 d. dalyvauta Krašto apsaugos ministerijos organizuotame Kibernetinio saugumo 

tarybos posėdyje. 

 

2021 m. gruodžio 22 d. dalyvauta LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dėl savivaldybių 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiųjų planų rengimo 

eigos, infrastruktūros plėtros įgyvendinimo, gyventojų prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų 

eigos ir geriamojo vandens prastos kokybės Vilniaus mieste. 

 

Pastoviai dalyvauta Sveikatos apsaugos ministerijos suburtoje darbo grupėje dėl SARS-CoV-2 

viruso ir jo atmainų buvimo nuotekose stebėjimo sistemų įdiegimo Lietuvoje parengti ir koordinuoti 

SARS-CoV-2 viruso ir jo atmainų buvimo nuotekose stebėjimo sistemų įdiegimo ir vykdymo 

procesus. 

 

Pastoviai dalyvaujama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos posėdžiuose derinant 

vandentvarkos bendrovių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. 

 

Dalyvauta seminaruose ar konferencijose 

 

Seminarai 

 

2021 m. kovo 4 d. dalyvauta ES Interreg lėšomis finansuojamo projekto „Dumblo technologinė 

ekologinė pažanga – gerinant nuotekų dumblo kokybę ir antrinį jo panaudojimą (STEP)“ 

tarptautiniame seminare – „Ecological Sludge Processing and Reuse“. 

 

2021 m. birželio 15 d. ir 16 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos ir Estijos Aplinkos ministerijos 

bendradarbiaujant su EBPO ir EK organizuotame tarptautiniame seminare „Vandentvarkos 

sektoriaus tvarumo ir efektyvumo stiprinimas“. 

 

 

Konferencijos 

 

2021 m. balandžio 15 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotoje konferencijoje Individualių 

nuotekų tvarkymas, nuotekų tvarkymo informacinė sistema ir numatomi teisinio reglamentavimo 

pokyčiai.  

 

2021 m. spalio 28 d. dalyvauta Lietuvos mokslų akademijos Vandens tarybos, Geologijos įmonių 

asociacijos, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Vandens harmonija“, LMA biologijos, 

medicinos ir geomokslų bei žemės ūkio ir miškų mokslų skyrių, Lietuvos geologijos tarnybos 

organizuotoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Lietuvos gamtos ištekliai: ar jų yra užtektinai ir 

ar pakaks ateityje“. 

 

2021 m. gruodžio 10 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos ir Mykolo Romerio universiteto 

organizuotoje konferencijoje „Statybos kodeksas – mažiau reguliavimo, daugiau galimybių“. 

 

 

 

 

LVTA VEIKLOS VIEŠINIMAS 

 

2021 m. pratęsta sutartis su UAB „Komunikacinės erdvės“ dėl ryšių su visuomene paslaugų 

teikimo. 
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2021 01 26 straipsnio „Remigijus Lapinskas: Receptas arseno problemai – preciziškas vandens ūkio 

valdymas” parengimas ir iniciavimas. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/remigijus-lapinskas-receptas-arseno-problemai-

preciziskas-vandens-ukio-valdymas-18-1445764 

 

2021 02 28 pranešimas spaudai „Pandemija perkalbėjo ir labiausiai užsispyrusius – nesiginčija dėl 

nuotekų surinkimo“.  

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/02/28/news/pandemija-perkalbejo-ir-labiausiai-

uzsispyrusius-nesigincija-del-nuoteku-surinkimo-18461690/ 

 

2021 02 28 pranešimas spaudai „Aimanavo du dešimtmečius, kol savo pasiekė – jau turi nuotekų 

dumblo pirkėjų“.  

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/02/28/news/aimanavo-du-desimtmecius-kol-savo-

pasieke-jau-turi-nuoteku-dumblo-pirkeju-18462822/ 

 

2021 03 01 pranešimas spaudai „Teismas iki 414 tūkst. Eurų sumažino baudą „Kėdainių 

vandenims”. 

• https://www.delfi.lt/verslas/verslas/teismas-iki-414-tukst-euru-sumazino-bauda-kedainiu-

vandenims.d?id=86593003 

• https://sc.bns.lt/view/item/372775 

• https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1355064/uz-nuotekose-esancius-ftalatus-kedainiu-

vandenims-paskirta-bauda-teismas-pripazino-neteiseta 

• https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/teismas-iki-414-tukst-euru-sumazino-bauda-

kedainiu-vandenims-663-1463544 

• https://kauno.diena.lt/naujienos/kriminalai/nusikaltimai/uz-nuotekose-esancius-ftalatus-

kedainiu-vandenims-paskirta-bauda-teismas-pripazino-neteiseta-1014069 

• https://www.diena.lt/naujienos/kriminalai/nusikaltimai/uz-nuotekose-esancius-ftalatus-kedainiu-

vandenims-paskirta-bauda-teismas-pripazino-neteiseta-1014069 

• https://klaipeda.diena.lt/naujienos/kriminalai/nusikaltimai/uz-nuotekose-esancius-ftalatus-

kedainiu-vandenims-paskirta-bauda-teismas-pripazino-neteiseta-1014069 

https://www.etaplius.lt/uz-nuotekose-esancius-ftalatus-kedainiu-vandenims-paskirta-bauda-teismas-

pripazino-neteiseta 

 

2021 03 08 pranešimas spaudai „Astravo elektrinė Neries nesušildė, tačiau apie naujas vandenvietes 

Vilniui pagalvoti reikėtų“. 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/03/08/news/astravo-elektrine-neries-nesusilde-

taciau-apie-naujas-vandenvietes-vilniui-pagalvoti-reiketu-18534437/ 

 

2021 03 14 LRT televizija, Panorama, Suaktyvėjęs jungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000144272/suaktyvejes-jungimasis-prie-vandentiekio-ir-

kanalizacijos-tinklu-paraisku-per-karantina-padaugejo-iki-5-kartu 

 

2021 03 26 pranešimas spaudai „Šviesa tunelio gale – vandentvarkai jau žada solidžias 

investicijas“.  

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/03/26/news/sviesa-tunelio-gale-vandentvarkai-jau-

zada-solidzias-investicijas-18788539/ 

 

2021 04 20 pranešimas spaudai „Artėjant šiltam sezonui daugės ir geriamojo vandens fontanėlių“.  

• https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/artejant-siltam-sezonui-dauges-ir-geriamojo-

vandens-fontaneliu-56-1489642 

• https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/04/20/news/vandens-gertuviu-bus-daugiau-

atsiras-ten-kur-pernai-dar-nebuvo-19084506/ 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/remigijus-lapinskas-receptas-arseno-problemai-preciziskas-vandens-ukio-valdymas-18-1445764
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/remigijus-lapinskas-receptas-arseno-problemai-preciziskas-vandens-ukio-valdymas-18-1445764
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/02/28/news/pandemija-perkalbejo-ir-labiausiai-uzsispyrusius-nesigincija-del-nuoteku-surinkimo-18461690/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/02/28/news/pandemija-perkalbejo-ir-labiausiai-uzsispyrusius-nesigincija-del-nuoteku-surinkimo-18461690/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/02/28/news/aimanavo-du-desimtmecius-kol-savo-pasieke-jau-turi-nuoteku-dumblo-pirkeju-18462822/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/02/28/news/aimanavo-du-desimtmecius-kol-savo-pasieke-jau-turi-nuoteku-dumblo-pirkeju-18462822/
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/teismas-iki-414-tukst-euru-sumazino-bauda-kedainiu-vandenims.d?id=86593003
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/teismas-iki-414-tukst-euru-sumazino-bauda-kedainiu-vandenims.d?id=86593003
https://sc.bns.lt/view/item/372775
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1355064/uz-nuotekose-esancius-ftalatus-kedainiu-vandenims-paskirta-bauda-teismas-pripazino-neteiseta
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1355064/uz-nuotekose-esancius-ftalatus-kedainiu-vandenims-paskirta-bauda-teismas-pripazino-neteiseta
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/teismas-iki-414-tukst-euru-sumazino-bauda-kedainiu-vandenims-663-1463544
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/teismas-iki-414-tukst-euru-sumazino-bauda-kedainiu-vandenims-663-1463544
https://kauno.diena.lt/naujienos/kriminalai/nusikaltimai/uz-nuotekose-esancius-ftalatus-kedainiu-vandenims-paskirta-bauda-teismas-pripazino-neteiseta-1014069
https://kauno.diena.lt/naujienos/kriminalai/nusikaltimai/uz-nuotekose-esancius-ftalatus-kedainiu-vandenims-paskirta-bauda-teismas-pripazino-neteiseta-1014069
https://www.diena.lt/naujienos/kriminalai/nusikaltimai/uz-nuotekose-esancius-ftalatus-kedainiu-vandenims-paskirta-bauda-teismas-pripazino-neteiseta-1014069
https://www.diena.lt/naujienos/kriminalai/nusikaltimai/uz-nuotekose-esancius-ftalatus-kedainiu-vandenims-paskirta-bauda-teismas-pripazino-neteiseta-1014069
https://klaipeda.diena.lt/naujienos/kriminalai/nusikaltimai/uz-nuotekose-esancius-ftalatus-kedainiu-vandenims-paskirta-bauda-teismas-pripazino-neteiseta-1014069
https://klaipeda.diena.lt/naujienos/kriminalai/nusikaltimai/uz-nuotekose-esancius-ftalatus-kedainiu-vandenims-paskirta-bauda-teismas-pripazino-neteiseta-1014069
https://www.etaplius.lt/uz-nuotekose-esancius-ftalatus-kedainiu-vandenims-paskirta-bauda-teismas-pripazino-neteiseta
https://www.etaplius.lt/uz-nuotekose-esancius-ftalatus-kedainiu-vandenims-paskirta-bauda-teismas-pripazino-neteiseta
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/03/08/news/astravo-elektrine-neries-nesusilde-taciau-apie-naujas-vandenvietes-vilniui-pagalvoti-reiketu-18534437/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/03/08/news/astravo-elektrine-neries-nesusilde-taciau-apie-naujas-vandenvietes-vilniui-pagalvoti-reiketu-18534437/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000144272/suaktyvejes-jungimasis-prie-vandentiekio-ir-kanalizacijos-tinklu-paraisku-per-karantina-padaugejo-iki-5-kartu
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000144272/suaktyvejes-jungimasis-prie-vandentiekio-ir-kanalizacijos-tinklu-paraisku-per-karantina-padaugejo-iki-5-kartu
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/03/26/news/sviesa-tunelio-gale-vandentvarkai-jau-zada-solidzias-investicijas-18788539/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/03/26/news/sviesa-tunelio-gale-vandentvarkai-jau-zada-solidzias-investicijas-18788539/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/artejant-siltam-sezonui-dauges-ir-geriamojo-vandens-fontaneliu-56-1489642
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/artejant-siltam-sezonui-dauges-ir-geriamojo-vandens-fontaneliu-56-1489642
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/04/20/news/vandens-gertuviu-bus-daugiau-atsiras-ten-kur-pernai-dar-nebuvo-19084506/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/04/20/news/vandens-gertuviu-bus-daugiau-atsiras-ten-kur-pernai-dar-nebuvo-19084506/
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• https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1391457/lietuvos-miestuose-ir-istaigose-daugeja-

geriamojo-vandens-fontaneliu 

• https://valandos.lt/artejant-siltam-sezonui-dauges-ir-geriamojo-vandens-fontaneliu 

https://aina.lt/laisves-aiksteje-pradejo-veikti-nauja-vandens-kolonele-gertuve/ 

 

2021 04 23 straipsnis „Vandentvarkininkai išsisuko nuo baudų vėzdo“ laikraštyje „Lietuvos rytas“. 

 

2021 04 24 pranešimas spaudai „Vandentvarkininkai išsisuko nuo baudų vėzdo, bet pažeidimai bus 

vis dar tikrinami“. 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/04/24/news/vandentvarkininkai-issisuko-nuo-

baudu-vezdo-bet-pazeidimai-ir-vel-bus-tiriami-19106896/ 

 

2021 05 01 LRT radijas, Ryto garsai (Verslo laikas), Prisijungimas prie nuotekų tinklų, nuo 1:13:00 

val. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000149565 

 

2021 05 20 pranešimas spaudai „Riebalai nuotekose – ketvirtadalio avarijų priežastis“. 

• https://www.delfi.lt/grynas/aplinka/riebalai-nuotekose-ketvirtadalio-avariju-

priezastis.d?id=87242757 

• https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/riebalai-nuotekose-ketvirtadalio-avariju-

priezastis-56-1506570 

• https://www.atviraklaipeda.lt/2021/05/20/riebalai-nuotekose-ketvirtadalio-avariju-priezastis/ 

• https://valandos.lt/riebalai-nuotekose-ketvirtadalio-avariju-priezastis 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/05/21/news/poilsio-sezona-kurortuose-lydi-ir-

nuoteku-smarve-uzkemsa-vamzdzius-riebalais-19454982/ 

 

2021 06 22 pranešimo spaudai „Nuotekos vis dar „pjudo“ gyventojus su vandentvarkininkais – 

kaltas pinigų stygius“ parengimas ir iniciavimas. 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/06/22/news/nuotekos-vis-dar-pjudo-gyventojus-su-

vandentvarkininkais-kaltas-pinigu-stygius-19841156/ 

 

2021 07 08 pranešimas spaudai „Mažieji buvusių kolūkių valymo įrenginiai teršalus tebespjaudo į 

ežerus“.  

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/07/08/news/mazieji-buvusiu-kolukiu-valymo-

irenginiai-tersalus-tebespjaudo-i-ezerus-20027132/ 

 

2021 08 31 pranešimas spaudai „Vandentiekiečiai išsitraukė naujų ginklų kovoje su gamtos 

teršėjais“. 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/09/02/news/issitrauke-nauju-ginklu-terseju-iesko-

net-su-radarais-gresia-ir-10-tukst-euru-baudos-20624070 

 

2021 09 08 B.Miežutavičiaus komentaras apie įmonių stambinimą (video). 

https://www.15min.lt/verslas/video/1515-ar-ligos-ismoku-atemimas-is-nepasiskiepijusiu-tikrai-

priestarauja-konstitucijai-207952, nuo 23:50 min 

 

2021 09 19 pranešimas spaudai „Artūras Visockas. Kodėl Aplinkos ministerija nusitaikė į 

vandentvarkos įmones ir kodėl už tai turės susimokėti vandens vartotojai?“.  

• https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arturas-visockas-kodel-aplinkos-ministerija-nusitaike-

i-vandentvarkos-imones-ir-kodel-uz-tai-tures-susimoketi-vandens-vartotojai.d?id=88214823 

https://sc.bns.lt/view/item/396431 

 

https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1391457/lietuvos-miestuose-ir-istaigose-daugeja-geriamojo-vandens-fontaneliu
https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1391457/lietuvos-miestuose-ir-istaigose-daugeja-geriamojo-vandens-fontaneliu
https://valandos.lt/artejant-siltam-sezonui-dauges-ir-geriamojo-vandens-fontaneliu
https://aina.lt/laisves-aiksteje-pradejo-veikti-nauja-vandens-kolonele-gertuve/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/04/24/news/vandentvarkininkai-issisuko-nuo-baudu-vezdo-bet-pazeidimai-ir-vel-bus-tiriami-19106896/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/04/24/news/vandentvarkininkai-issisuko-nuo-baudu-vezdo-bet-pazeidimai-ir-vel-bus-tiriami-19106896/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000149565
https://www.delfi.lt/grynas/aplinka/riebalai-nuotekose-ketvirtadalio-avariju-priezastis.d?id=87242757
https://www.delfi.lt/grynas/aplinka/riebalai-nuotekose-ketvirtadalio-avariju-priezastis.d?id=87242757
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/riebalai-nuotekose-ketvirtadalio-avariju-priezastis-56-1506570
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/riebalai-nuotekose-ketvirtadalio-avariju-priezastis-56-1506570
https://www.atviraklaipeda.lt/2021/05/20/riebalai-nuotekose-ketvirtadalio-avariju-priezastis/
https://valandos.lt/riebalai-nuotekose-ketvirtadalio-avariju-priezastis
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/05/21/news/poilsio-sezona-kurortuose-lydi-ir-nuoteku-smarve-uzkemsa-vamzdzius-riebalais-19454982/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/05/21/news/poilsio-sezona-kurortuose-lydi-ir-nuoteku-smarve-uzkemsa-vamzdzius-riebalais-19454982/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/06/22/news/nuotekos-vis-dar-pjudo-gyventojus-su-vandentvarkininkais-kaltas-pinigu-stygius-19841156/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/06/22/news/nuotekos-vis-dar-pjudo-gyventojus-su-vandentvarkininkais-kaltas-pinigu-stygius-19841156/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/07/08/news/mazieji-buvusiu-kolukiu-valymo-irenginiai-tersalus-tebespjaudo-i-ezerus-20027132/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/07/08/news/mazieji-buvusiu-kolukiu-valymo-irenginiai-tersalus-tebespjaudo-i-ezerus-20027132/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/09/02/news/issitrauke-nauju-ginklu-terseju-iesko-net-su-radarais-gresia-ir-10-tukst-euru-baudos-20624070
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/09/02/news/issitrauke-nauju-ginklu-terseju-iesko-net-su-radarais-gresia-ir-10-tukst-euru-baudos-20624070
https://www.15min.lt/verslas/video/1515-ar-ligos-ismoku-atemimas-is-nepasiskiepijusiu-tikrai-priestarauja-konstitucijai-207952
https://www.15min.lt/verslas/video/1515-ar-ligos-ismoku-atemimas-is-nepasiskiepijusiu-tikrai-priestarauja-konstitucijai-207952
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arturas-visockas-kodel-aplinkos-ministerija-nusitaike-i-vandentvarkos-imones-ir-kodel-uz-tai-tures-susimoketi-vandens-vartotojai.d?id=88214823
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arturas-visockas-kodel-aplinkos-ministerija-nusitaike-i-vandentvarkos-imones-ir-kodel-uz-tai-tures-susimoketi-vandens-vartotojai.d?id=88214823
https://sc.bns.lt/view/item/396431
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2021 10 03 LRT televizija, „Panorama“, apie vandenstvarkos įmonių stambinimą.  

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000180994/panorama-lietuvoje-prigijo-misraus-darbo-modelis 

Tekstas:  

https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1510836/gentvilas-inicijuoja-vandentvarkos-reforma-

atokesniu-regionu-gyventojams-vandens-tiekimo-brangimas-taptu-nepakeliama-nasta 

 

2021 10 20 pranešimas spaudai „Šiaulių odos perdirbimo gamykla pripažinta kalta dėl 

aplinkosaugos pažeidimo – į aplinką paskleidė 5 tonas chromo“. 

https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1524575/siauliu-odos-perdirbimo-gamykla-pripazinta-kalta-

del-aplinkosaugos-pazeidimo-i-aplinka-paskleide-5-tonos-chromo 

 

2021 10 22 pranešimas spaudai „Parudavęs vanduo iš čiaupo – gyventojams aiškiai pasakė, kas už 

tai atsakingas ir privalo šią problemą spręsti“. 

https://www.lrytas.lt/bustas/pasidaryk-pats/2021/10/22/news/parudaves-vanduo-is-ciaupo-

gyventojams-aiskiai-pasake-kas-uz-tai-atsakingas-ir-privalo-sia-problema-spresti-21160714 

 

2021 10 24 pranešimas spaudai „Artūras Visockas: Vandentvarka – stambinti ar prižiūrėti?“. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/arturas-visockas-vandentvarka-stambinti-ar-

priziureti-18-1586448 

 

2021 10 26 dalinis reportažo iniciavimas „Reikia nusiteikti dar vienam brangimui – teks daugiau 

mokėti ir už gyvybiškai svarbų vandenį“. 

https://lnk.lt/zinios/145356 

 

2021 11 09 straipsnis laikraštyje „Lietuvos rytas“, „Liūdna prognozė, brangs ir vanduo“. 

 

2021 11 10 pranešimas spaudai „Siunčia nerimo signalus: gali sprogti ir geriamojo vandens 

kainos“. 

https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2021/11/10/news/siuncia-nerimo-signalus-gali-sprogti-

ir-geriamojo-vandens-kainos-21332232 

 

2021 11 21 reportažas, LRT televizija, laida „Panorama“, Brangstanti elektra, dujos gali kitąmet 

atsiliepti ir vandens kainoms, nuo 11:45 min. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000187390/panorama-brangstant-elektrai-ir-dujoms-daugiau-

gali-tekti-moketi-ir-uz-vandeni 

 

2021 11 23 pranešimas spaudai „Vandentvarkos įmonių stambinimas. Kas išloš, o kas nukentės?“. 

https://www.skrastas.lt/politiku-tribuna/vandentvarkos-imoniu-stambinimas-kas-islos-o-kas-

nukentes 

https://www.etaplius.lt/vandentvarkos-imoniu-stambinimas-kas-islos-o-kas-nukentes 

 

2021 11 29 pranešimas spaudai „Įspėja ruoštis dar vienam kainų šuoliui: kitąmet brangs geriamas 

vanduo“.  

https://www.delfi.lt/verslas/energetika/ispeja-ruosti-dar-vienam-kainu-suoliui-kitamet-brangs-

geriamas-vanduo.d?id=88779813 

 

2021 11 29 reportažas, TV3 žinios, Vandens kainos gali didėti, nuo 2:40 min. 

https://play.tv3.lt/Ghost%202/tv3-zinios,serial-2500943/2021-m-lapkricio-29-d-2130-val-

irasas,episode-3616516 

 

2021 12 02 Žinių radijas, laida „Pozicija“, kalba Simonas Gentvilas apie vandens kainų augimą. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000180994/panorama-lietuvoje-prigijo-misraus-darbo-modelis
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1510836/gentvilas-inicijuoja-vandentvarkos-reforma-atokesniu-regionu-gyventojams-vandens-tiekimo-brangimas-taptu-nepakeliama-nasta
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1510836/gentvilas-inicijuoja-vandentvarkos-reforma-atokesniu-regionu-gyventojams-vandens-tiekimo-brangimas-taptu-nepakeliama-nasta
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1524575/siauliu-odos-perdirbimo-gamykla-pripazinta-kalta-del-aplinkosaugos-pazeidimo-i-aplinka-paskleide-5-tonos-chromo
https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1524575/siauliu-odos-perdirbimo-gamykla-pripazinta-kalta-del-aplinkosaugos-pazeidimo-i-aplinka-paskleide-5-tonos-chromo
https://www.lrytas.lt/bustas/pasidaryk-pats/2021/10/22/news/parudaves-vanduo-is-ciaupo-gyventojams-aiskiai-pasake-kas-uz-tai-atsakingas-ir-privalo-sia-problema-spresti-21160714
https://www.lrytas.lt/bustas/pasidaryk-pats/2021/10/22/news/parudaves-vanduo-is-ciaupo-gyventojams-aiskiai-pasake-kas-uz-tai-atsakingas-ir-privalo-sia-problema-spresti-21160714
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/arturas-visockas-vandentvarka-stambinti-ar-priziureti-18-1586448
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/arturas-visockas-vandentvarka-stambinti-ar-priziureti-18-1586448
https://lnk.lt/zinios/145356
https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2021/11/10/news/siuncia-nerimo-signalus-gali-sprogti-ir-geriamojo-vandens-kainos-21332232
https://www.lrytas.lt/verslas/mano-pinigai/2021/11/10/news/siuncia-nerimo-signalus-gali-sprogti-ir-geriamojo-vandens-kainos-21332232
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000187390/panorama-brangstant-elektrai-ir-dujoms-daugiau-gali-tekti-moketi-ir-uz-vandeni
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000187390/panorama-brangstant-elektrai-ir-dujoms-daugiau-gali-tekti-moketi-ir-uz-vandeni
https://www.skrastas.lt/politiku-tribuna/vandentvarkos-imoniu-stambinimas-kas-islos-o-kas-nukentes
https://www.skrastas.lt/politiku-tribuna/vandentvarkos-imoniu-stambinimas-kas-islos-o-kas-nukentes
https://www.etaplius.lt/vandentvarkos-imoniu-stambinimas-kas-islos-o-kas-nukentes
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/ispeja-ruosti-dar-vienam-kainu-suoliui-kitamet-brangs-geriamas-vanduo.d?id=88779813
https://www.delfi.lt/verslas/energetika/ispeja-ruosti-dar-vienam-kainu-suoliui-kitamet-brangs-geriamas-vanduo.d?id=88779813
https://play.tv3.lt/Ghost%202/tv3-zinios,serial-2500943/2021-m-lapkricio-29-d-2130-val-irasas,episode-3616516
https://play.tv3.lt/Ghost%202/tv3-zinios,serial-2500943/2021-m-lapkricio-29-d-2130-val-irasas,episode-3616516
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https://www.ziniuradijas.lt/laidos/pozicija/noredami-gyventi-svaresneje-planetoje-vis-placiau-

atversim-pinigines?video=1 

 

2021 12 07 reakcija į radijo reportažą, Šiaulių meras prašo aplinkos ministro paneigti klaidingą 

informaciją. 

https://sc.bns.lt/view/item/407415 

 

 

SURENGTOS IŠVYKOS Į SPECIALIZUOTAS PARODAS, SEMINARUS 

 

Dėl Pandemijos neįvyko jokios išvykos į specializuotas parodas. 

 

 

SUDARYTOS SUTARTYS 

 

1. 2021 01 04 d. sutartis Nr.KE-20210102 su UAB „Komunikacijų erdvės“ už ryšių su visuomene 

paslaugas. 

2. 2021 02 02 d. autorinio kūrinio užsakymo sutartis Nr.2021/02/02 už mokymo kursus su Aurelija 

Okunyte. 

3. 2021 03 05 d. sutartis Nr.JV-001 su Viktorija Jodeliukaite dėl internetinės svetainės sukūrimo. 

4. 2021 03 08 d. sutartis Nr.230 0009303 / 2021 su ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ dėl 

bendrosios civilinės atsakomybės. 

5. 2021 03 08 d. sutartis Nr.280 0008295 / 2021  su ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ dėl 

patalpų draudimo. 

6. 2021 05 05 d. sutartis Nr.21/05/05 su UAB „Audito aspektai“ dėl finansinių ataskaitų audito 

paslaugų teikimo. 

7. 2021 11 26 d. sutartis Nr.2021/12 su UAB „Pirklių klubas“ dėl patalpų nuomos. 

8. 2021 12 09 d. sutartis Nr.21/028 su UAB „Taurakalnis“ dėl paslaugų suteikimo. 

9. 2021 12 16 d. sutartis Nr.3412 su UAB „Ainava“ dėl patalpų valymo. 

10. 2021 12 17 d. sutartis Nr.01/753972862 su AB „Lietuvos draudimas“, atstovaujama UADBB 

„AON BALTIC“ dėl transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo. 

 

 

 

ATLIKTOS VANDENTVARKOS ĮMONIŲ APKLAUSOS IR  

APIBENDRINTI SURINKTI DUOMENYS 

 

2021 01 14 d. apklausa dėl vandentvarkos ūkio darbuotojų, kurie įgyvendindami visuomenei 

svarbias funkcijas turi didžiausią riziką užsikrėsti COVID-19 liga (koronoviruso infekcija). 

 

2021 03 15 d. apklausa dėl prioritetinių pavojingų medžiagų. 

 

2021 05 07 d. UAB „Vilniaus vandenys“ klausimynas vandentvarkos įmonėms dėl atvežamo 

geriamojo vandens paslaugos apmokestinimo. 

 

2021 06 01 d. apklausa apie savivaldybių balanse esantį ir neperduotą turtą bei apie bendrovių 

apskaitomą neinventorizuotą turtą. 

 

2021 10 20 d. apklausa „Vandens kokybės rodikliai viršijantys ribines/specifikuotas rodiklio vertes 

pagal HN 24:2017“ (pagal vandenviečių tiekiamo vandens programinės priežiūros 2020 m. 

duomenis). 

 

 

https://www.ziniuradijas.lt/laidos/pozicija/noredami-gyventi-svaresneje-planetoje-vis-placiau-atversim-pinigines?video=1
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/pozicija/noredami-gyventi-svaresneje-planetoje-vis-placiau-atversim-pinigines?video=1
https://sc.bns.lt/view/item/407415
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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.   

 2021 m. organizuoti vandentvarkos įmonių darbuotojų mokymai ir atestacija, kurių metu buvo 

atestuota 12 specialistų.  

Atestuotiems specialistams buvo suteiktos ypatingojo statinio statybos vadovo, ypatingojo statinio 

specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės 

priežiūros vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vadovo,  ypatingojo statinio projekto 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.  

2021 m. kovo, gegužės ir spalio mėnesiais buvo organizuoti parengiamieji mokymo kursai 

vandentvarkos įmonių darbuotojų atestavimui pagal parengtas ir patvirtintas vertinimo egzaminų 

programas. Šiuos mokymus išklausė 12 specialistų. Atitinkamai buvo organizuoti ir profesinių žinių 

vertinimo egzaminai.   

2021 m. kovo mėn. 23 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 174 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, 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).  

2021 m. spalio mėn. 21 d. buvo organizuoti 10 ak. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursai 

projektuotojams ir ekspertams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas M-086-19-

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

pažymėjimus gavo 182 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).  

2021 m. buvo gauti 15 specialistų prašymai dėl profesinių žinių patikrinimo ir įvertinimo. Dalis 

pateiktų prašymų neatitiko ypatingų ir neypatingų statinių vadovų išsilavinimo ir profesinės 

patirties kvalifikacinių reikalavimų (3 prašymai), todėl buvo atmesti. Teigiamo profesinių žinių 

įvertinimo pažymėjimai buvo išduoti 12-ai specialistų. Pareiškėjų, kurių profesinės žinios būtų 

įvertintos neigiamai, nebuvo. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
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Buvo vykdomas intensyvus darbas, ruošiantis 2022 metų atestacijai. 

 

 

TARPTAUTINIAI RYŠIAI 

 

Pastovūs ryšiai su Latvijos ir Estijos vandens tiekėjų asociacijomis. 

 

 

KITI ĮVYKIAI 

 

2021 m. Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojo garbės ženklu apdovanotas UAB „Dzūkijos 

vandenys“ gamybos departamento vadovas Leonas Mackevičius. 

 

2021 m. Aplinkos ministerijos garbės raštais apdovanoti: 

 

UAB „Šiaulių vandenys“ Avarinės tarnybos avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis Stasys Petriškis 

UAB „Šiaulių vandenys“ vyresnioji saugos ir sveikatos specialistė Agnė Sarnačinskienė 

UAB „Radviliškio vanduo“ vyr. inžinierius Mindaugas Gapšys 

UAB „Vilniaus vandenys“ inžinierė Daiva Petraitytė 

UAB „Vilniaus vandenys“ avarinių darbų vadovas Jonas Nemanis. 

UAB „Dzūkijos vandenys“ nuotekų šalinimo ir valymo cecho viršininkas Gintaras Bolys 

UAB „Druskininkų vandenys“ vyriausioji finansininkė Aldona Radiukevičienė  

UAB „Mažeikių vandenys“ vyr. šaltkalvis Kęstutis Repšas  

UAB „Mažeikių vandenys“ Vandens tiekimo infrastruktūros skyriaus vadovas Vygintas Ligeikis  

UAB „Mažeikių vandenys“ elektromonteris Deimantas Garjonis  

UAB „Mažeikių vandenys“ Energetikos skyriaus vadovas Mantas Butvidas  

UAB „Mažeikių vandenys“ šaltkalvis Voldemaras Radzys  

UAB „Sweco Lietuva“ Vandentvarkos skyriaus vadovė Genė Umbrasaitė  

 

 

2021 m. LVTA garbės raštais apdovanoti: 

 

Už geranoriškumą, profesionalų ir atsakingą darbą vandentvarkos srityje  

 

UAB „Visagino energija“ Inžinerinių tinklų baro vairuotojas (operatorius) Pavel Doringer 

UAB „Visagino energija“ Inžinerinių tinklų baro ekskavatoriaus mašinistas Edmundas Jatkevičius 

UAB „Visagino energija“ Inžinerinių tinklų baro avarinių ir atstatomųjų darbų šaltkalvis Nikolaj 

Guzev 

UAB „Visagino energija“ Inžinerinių tinklų baro avarinių ir atstatomųjų darbų šaltkalvis Anton 

Mateša 

UAB „Visagino energija“ Inžinerinių tinklų baro eksploatavimo organizavimo ir remonto inžinierė 

Galina Šliamina 

UAB „Visagino energija“ Vandenvietės ir valymo įrangos baro vandens rezervuaro ir valymo 

įrangos operatorė Tatjana Korobova 

UAB „Visagino energija“ Vandenvietės ir valymo įrangos baro valymo įrangos operatorė Viktorija 

Kozlova 

UAB „Visagino energija“ Vandenvietės ir valymo įrangos baro vandens rezervuaro operatorė 

Svetlana Ševčenko 

 

Už ilgametį, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą vandentvarkos ūkio srityje 

 

UAB „Šiaulių vandenys“ vyresnysis inžinierius mechanikas Rolandas Mekas 

UAB „Šiaulių vandenys“ klientų aptarnavimo ir pardavimų specialistė Lina Rimkevičienė 
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UAB „Šiaulių vandenys“ vyresnioji inžinierė technikai Jurgita Skiutė 

UAB „Šiaulių vandenys“ inžinierė Vita Stasiūnė 

 

UAB „Utenos vandenys“ chemikė -analitikė Violeta Bertašienė 

UAB „Utenos vandenys“ GTS skyriaus viršininkė Aldona Jankauskienė 

 

Už  nepriekaištingą ir nuoširdų darbą vandentvarkos ūkyje 

 

UAB “Utenos vandenys” Vandentiekio ūkio viršininkas Algirdas Kraujalis 

UAB “Utenos vandenys” inžinierė plėtrai Miglė Kurlavičienė 

UAB “Utenos vandenys” ekonomistė Dalia Juodienė 

UAB “Utenos vandenys” kontrolierė apeivė Vida Griškevičienė 

UAB “Utenos vandenys” gamybinių patalpų ir kiemo valytoja Lina Tiškevičienė 

UAB “Utenos vandenys” dažytojas Eugenijus Šinkūnas 

UAB “Utenos vandenys” avarinių atstatymo darbų šaltkalvis - vairuotojas Alvydas Kaušyla 

UAB “Utenos vandenys” vyr. operatorius Zenius Juška 

UAB “Utenos vandenys” vandenvalos įrenginių operatorius Skirmantas Macijauskas 

UAB “Utenos vandenys” vairuotojas Rimantas Šiukščius 

UAB “Utenos vandenys” siurblių įrengimų mašinistas Arvydas Laurinavičius 

UAB “Utenos vandenys” šaltkalvis remontininkas Petras Filipavičius 

Už ilgametį, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą vandentvarkos ūkio srityje 

 

UAB „Vilniaus vandenys“ vyresnysis šaltkalvis Jonas Kazlauskas 

UAB „Vilniaus vandenys“ šaltkalvis Igor Panasiuk 

UAB „Vilniaus vandenys“ šaltkalvis Igor Orlov 

UAB „Vilniaus vandenys“ šaltkalvis Romualdas Galiganovas 

UAB „Vilniaus vandenys“ šaltkalvis Hendrik Verik 

UAB „Vilniaus vandenys“ vyresnysis inžinierius Romualdas Gečas 

UAB „Vilniaus vandenys“ vyresnysis šaltkalvis Jurijus Ivanovas 

UAB „Vilniaus vandenys“ vadovaujantysis inžinierius Laimutis Mikėnas 

UAB „Vilniaus vandenys“ vyresnysis šaltkalvis Miroslav Suduika  

UAB „Vilniaus vandenys“ vyresnysis šaltkalvis Piotr Ryncevič  

UAB „Vilniaus vandenys“ inžinierius Linas Tamulis 

UAB „Vilniaus vandenys“ traktorininkas Josif Videiko 

 

UAB “Dzūkijos vandenys“ inžinerinio skyriaus GIS inžinierė Jolanta Mickienė 

UAB “Dzūkijos vandenys” automatinių valdymo sistemų tarnybos automatikas-programuotojas 

Dainius Kabašinskas 

 

UAB “Tauragės vandenys” apskaitininkė Jolanta Kučinskienė 

UAB “Tauragės vandenys” kontrolierė Irena Eičienė 

UAB “Tauragės vandenys” šaltkalvis remontininkas Kazimieras Majus 

UAB “Tauragės vandenys” vyr. operatorius Dainius Šerpytis 

 

UAB „Sūduvos vandenys“ direktoriaus pavaduotojas Gintautas Jankauskas 

UAB „Sūduvos vandenys“ vyriausiiji buhalterė Alma Nakraševičienė 

UAB „Sūduvos vandenys“ laboratorijos skyriaus vedėja  Irena Jaškevičienė 

UAB „Sūduvos vandenys“ administratorė Aušra Navickienė 

UAB „Sūduvos vandenys“ Nuotekų ir dumblo tvarkymo padalinio vadovas Antanas Navickas 

UAB „Sūduvos vandenys“ Energetikos ir ūkio padalinio vadovas Petras Pranckevičius 

UAB „Sūduvos vandenys“ Energetikos ir ūkio padalinio Energetikos skyriaus automatikos 

šaltkalvis Antanas Žebrauskas 
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UAB „Sūduvos vandenys“ Vandens gavybos padalinio Vandens gavybos ir ruošimo skyriaus 

šaltkalvis brigadininkas Vitas Bielevičius 
 

UAB „Druskininkų vandenys“ vyriausiaji finansininkė Aldona Radiukevičienė  

 

UAB “Šilutės vandenys” meistras – suvirint. – elektra ir dujomis šaltkalvis vairuotojas Rimas 

Skurdelis 

UAB “Šilutės vandenys” padalinio vadovas Petras Petrošius 

UAB “Šilutės vandenys” šaltkalvis-vairuotojas Egidijus Montvilas 

UAB “Šilutės vandenys” šaltkalvis-vairuotojas Darius Gailius 

UAB “Šilutės vandenys” padalinio vadovas Žydrūnas Papievis 

UAB “Šilutės vandenys” ekskavatr.-mašinistas-šaltkalvis Marijus Mockevičius 

UAB “Šilutės vandenys” meistras-vairuotojas-šaltkalvis Raimondas Mišeikis 

UAB “Šilutės vandenys” padalinio vadovas Vytautas Rauka 

UAB “Šilutės vandenys” šaltkalvis Valerijus Volkovas 

UAB “Šilutės vandenys” šaltkalvis- suvirint.-elektra ir dujomis Petras Bergelis 

UAB “Šilutės vandenys” padalinio vadovas Vytautas Grunskis 

UAB “Šilutės vandenys” vairuotojas-šaltkalvis Povilas Kairys 

UAB “Šilutės vandenys” vairuotojas-šaltkalvis Mindaugas Jucevičius 

UAB “Šilutės vandenys” meistras Audrius Auškelis 

UAB “Šilutės vandenys” kompiuterinių tinklų ir sistemų technikas Vytautas Barkauskas 

UAB “Šilutės vandenys” šaltkalvis Jonas Viržintas 

 

UAB „Plungės vandenys“ brigadininkas šaltkalvis-remontininkas Simas Smilgevičius 

UAB „Plungės vandenys“ šaltkalvis-remontininkas Povilas Paulauskas 

UAB „Plungės vandenys“ šaltkalvis-remontininkas Stasys Raudžius 

UAB „Plungės vandenys“ chemikas-technikas Ričardas Narbutas 

UAB „Plungės vandenys“ vyr. energetikas Rimas Siautilas 

 

UAB „Kauno vandenys“ Eksploatacijos skyriaus inžinierė Edita Buivienė 

UAB „Kauno vandenys“ Eksploatacijos skyriaus siurblinių šaltkalvis Vidas Gedminas 

UAB „Kauno vandenys“ Eksploatacijos skyriaus siurblinių šaltkalvis Romualdas Lukminas 

UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus Klientų aptarnavimo ir apskaitos grupės įmokų 

rinkimo specialistė Renata Petkevičienė 

UAB „Kauno vandenys“ Centrinės dispečerinės inžinierius (proceso valdymo) Darius Palskis 

UAB „Kauno vandenys“ Eksploatacijos skyriaus siurblinių šaltkalvis brigadininkas - vairuotojas 

Rimantas Markevičius 

UAB „Kauno vandenys“ Eksploatacijos skyriaus siurblinių šaltkalvis brigadininkas – vairuotojas 

Rimantas Lukminas 

UAB „Kauno vandenys“ Avarinės tarnybos tinklo šaltkalvis Gintaras Zubrickas 

UAB „Kauno vandenys“ Energetikos ir metrologijos skyriaus Elektrotechnikos tarnybos 

elektrotechnikas Vytas Juška 

UAB „Kauno vandenys“ Bendrojo skyriaus administratorė Dainora Jakubauskaitė 

UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus inspektorė Jūratė Valionienė 

UAB „Kauno vandenys“ Avarinės tarnybos tinklo šaltkalvis brigadininkas – vairuotojas Virgaudas 

Liutkus 

UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus Klientų aptarnavimo ir apskaitos grupės apskaitos 

specialistė Dana Daugėlaitė 

UAB „Kauno vandenys“ Eksploatacijos skyriaus siurblinių šaltkalvis brigadininkas – vairuotojas 

Albinas Markevičius 

UAB „Kauno vandenys“ Eksploatacijos skyriaus siurblinių šaltkalvis brigadininkas – vairuotojas 

Sigitas Čereška 

UAB „Kauno vandenys“ Eksploatacijos skyriaus siurblinių šaltkalvis Antanas Vizbaras 
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UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus technikė archyvarė Genovaitė Sakalauskienė 

UAB „Kauno vandenys“ Buhalterijos buhalterė Vanda Lauraitienė 

UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus Sutarčių sudarymo grupės vadovė Teresė Butkienė  

UAB „Kauno vandenys“ Energetikos ir metrologijos skyriaus Vandens skaitiklių remonto ir 

metrologijos tarnybos technikas Pranas Barzdžius 

UAB „Kauno vandenys“ Turto valdymo skyriaus Transporto grupės transporto apskaitos specialistė 

Daiva Vagonienė 

UAB „Kauno vandenys“ Techninio – projektų skyriaus Statybos priežiūros grupės inžinierius 

(statybos techninės priežiūros) Gintautas Liaugaudas 

UAB „Kauno vandenys“ Abonentų skyriaus Vandens skaitiklių keitimo ir apskaitos grupės meistrė 

Danutei Padavičienei 

 

UAB “Tauragės vandenys” vyriausiasis energetikas Edmundas Mockaitis 30-ies metų darbo 

jubiliejaus proga. 

 

 

ASOCIACIJOS 2021 M. LEIDINIAI 

 

LVTA informacinis leidinys „Vandentvarka“ (58 ir 59 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 (pateikti 175 teisiniai dokumentai): 

1. 2021 01 04 raštas Nr.1 

2. 2021 02 02 raštas Nr.18 

3. 2021 03 02 raštas Nr.26 

4. 2021 04 02 raštas Nr.35 

5. 2021 05 04 raštas Nr.46 

6. 2021 06 02 raštas Nr.58 

7. 2021 07 02 raštas Nr.65 

8. 2021 08 09 raštas Nr.70 

9. 2021 09 06 raštas Nr.82 

10. 2021 10 04 raštas Nr.88 

11. 2021 11 04 raštas Nr.107 

12. 2021 12 02 raštas Nr.117 

 

 

Parengti raštai valstybinėms institucijoms dėl iškilusių problemų sprendimo 

 

1. LR sveikatos apsaugos ministrui A.Dulkiui dėl vandentvarkos įmonių darbuotojų skiepijimo 

pirmumo tvarkos (2021 01 08 Nr.2). 

2. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl projektų Nr.20-18010 ir 20-18011 (Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 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 komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės 

būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (projekto Nr. 20-

18010) ir Tarybos nutarimas ,,Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 

d. nutarimo Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos 
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įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę 

išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (2021 01 08 

Nr.3). 

3. Aplinkos apsaugos agentūrai dėl teisės akto projekto Nr.20-17507 (Aplinkos apsaugos agentūros 

direktoriaus įsakymas „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 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 projektas) 

(2021 01 14 Nr.5). 

4. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.20-13328(2) (Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 

417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, 

monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo 

bei likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99) patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas) (2021 01 14 

Nr.6). 

5. Aplinkos ministerijai dėl paramos, skiriamos nuotekų išvadų privačiuose žemės sklypuose 

įrengimui (2021 01 15 Nr.7). 

6. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos, kopija Aplinkos ministerijai dėl konsultacijos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo taikymo klausimu suteikimo patikslinimo (2021 01 25 Nr.8). 

7. LR Seimo nariams, Aplinkos ministerijai dėl prioritetinių pavojingų medžiagų noemavimo ir 

mokesčių už jas (2021 02 25 Nr.23). 

8. AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl informacijos pateikimo (2021 03 18 Nr.28). 

9. 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 (2021 03 18 Nr.29).  

10. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.21-21279 (Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „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“ projektas) (2021 03 29 Nr.33). 

11. LR Seimo aplinkos apsaugos komitetui, kopija Aplinkos ministerijai dėl LR Atliekų tvarkymo 

įstatymo Nr.VIII-787 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.XIIIP-5103 (2021 03 30 

Nr.34). 

12. Aplinkos ministerijai dėl apdovanojimų vandentvarkos darbuotojų dienos proga (2021 04 13 

Nr.37). 

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

tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašo projekto (2021 04 16 Nr.39). 

14. Aplinkos ministerijai dėl teisinio reguliavimo keitimo (2021 04 20 Nr.40). 

15. LR aplinkos ministrui S.Gentvilui dėl ydingos valstybės politikos vandentvarkos sektoriuje 

(2021 04 24 Nr.41). 

16. Aplinkos ministerijai, kopija Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, dėl geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainodaros (2021 04 27 Nr.42). 

17. Aplinkos ministerijai dėl nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų 3.1 ir 54 

punktų pakeitimo (2021 04 29 Nr.45). 

18. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.20-10144(2) (aplinkos ministro įsakymas „Dėl 

Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“) (2021 05 04 Nr.47). 

19. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.20-16103(2) (aplinkos ministro įsakymas „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“) (2021 05 07 Nr.48). 
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20. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, 

įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio perskaičiavimo metodikos pakeitimo projekto Nr.21-24108 

(2021 05 10 Nr.50). 

21. Aplinkos ministerijai dėl nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultyvavimui reikalavimų 

pakeitimo (projektų Nr.21-24222 ir 21-24223) (2021 05 24 Nr.51). 

22. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo Nr.X-764 3, 16, 22, 23, 32 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (2021 06 02 

Nr.57). 

23. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo Nr.X-764 3, 16, 22, 23, 32 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (2021 06 03 

Nr.59). 

24. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.21-24774 (aplinkos ministerijos parengtas 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų vandenų apsaugos 

investicinių projektų, susijusių su gyvanamųjų būstų prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų 

tvarkymo suistemų, įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo projektas) (2021 06 07 Nr.60). 

25. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.21-23754(3) (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių 

įteisinimo laikinojo įstatymo projekto Nr. XIVP-144(2), Lietuvos Respublikos mokesčio už 

valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. 

XIVP-145(2) ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. 

X-764 13, 14 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-146(2)“ projektu (projekto Nr. 

21-23754(3)) (2021 06 10 Nr.61). 

26. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.21-25728 (aplinkos ministro įsakymas „Dėl 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr.D1-193 „Dėl Paviršinių 

nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo pakeitimo“) (2021 06 15 Nr.63). 

27. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl teisės aktų projektų Nr.21-26753, 21-26754, 21-

26756 ir 21-26757 (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos parengtas nutarimo „Dėl 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos 

kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ projektu Nr. 21-26753, nutarimo „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“ projektu Nr. 21-26754, nutarimo „Dėl Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos 

normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu Nr. 21-26756, nutarimo „Dėl 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. sausio 8 d. nutarimo Nr. O3E-3 „Dėl 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl 

Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo“ projektu Nr. 21-26757) (2021 07 05 

Nr.67). 

28. Aplinkos ministerijai dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

naudojimo ir priežiūros taisyklių keitimo (Projekto Nr.21-27085) ir Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 1998 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr.177 „Dėl nuotekų avarinių išleistuvų naudojimo ir 

plombavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galio (projekto Nr.21-27086) (2021 07 

07 Nr.68). 

29. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl teisės aktų projektų Nr.21-27397 ir 21-27394 

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

nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „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 projektas) (2021 07 19 Nr.69). 

30. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo Nr.X-764 3, 16, 22, 23, 32 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (2021 09 

02 Nr.81). 
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31. Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriaustbės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr.544 „Dėl darbų ir veiklos 

sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai 

besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamomis ligomis, sąrašo, darbų ir veiklos sričių, kuriose 

leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga 

užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, 

sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (2021 10 07 Nr.93). 

32. Lietuvos geologijos tarnybai dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

įsakymo projekto (dėl Požeminio vandens išteklių klasifikacijos patvirtinimo) (2021 10 18 Nr.94). 

33. LR Sveikatos apsaugos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.21-31283 (LR sveikatos 

apsaugos ministro įsakymo „Dėl SARS-CoV-2 viruso ir jo atmainų buvimo nuotekose stebėsenos 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas) (2021 11 03 Nr.106). 

34. Aplinkos ministerijai dėl 2021 – 2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos 

Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programos projekto (projekto 

Nr.21-31597) (2021 11 15 Nr.111). 

35. Aplinkos ministerijai ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo teisinio reguliavimo keitimo (2021 11 23 

Nr.113). 

36. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr.I-1034 16 straipsnio 

pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr.VIII-474 9, 18, 25 straipsnių ir 

priedo pakeitimo įstatymo projektų (2021 12 08 Nr.118). 

37. Aplinkos ministerijai dėl nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimų 

pakeitimo (2021 12 13 Nr.119). 

38. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos 

Respublikos geriamojo vandens įstatymo Nr.IX-433 1 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 

Nr.XIVP-853(2)“ projekto Nr.21-34165 (2021 12 23 Nr.121). 

 

 

Parengti raštai LVTA nariams dėl iškilusių problemų sprendimo 

 

1. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl 2021 m. LVTA veiklos programos (2021 01 11 

Nr.4). 

2. LVTA nariams, asocijuotiems nariams, garbės nariams ir LVTA prezidiumo nariams dėl 

probleminių klausimų ir pasiūlymų 2021 metams (2021 01 25 Nr.9).  

3. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl LVTA pajamų sąmatos sudarymo (2021 02 01 

Nr.17). 

4. Vandens tiekimo įmonėms dėl kompensacijų už darbą lauko sąlygomis (2021 02 08 Nr.19). 

5. Vandentvarkos įmonių vadovams dėl išversto LST EN standarto ir jo naudojimo (2021 02 10 

Nr.20). 

6. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl LVTA pajamų sąmatos sudarymo (2021 02 15 

Nr.21). 

7. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl standartų atrinkimo ir vertimo (2021 02 23 Nr.22). 

8. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl LVTA veiklos valdžios institucijose 2021 metais 

(2021 04 06 Nr.36). 

9. Vandentvarkos bendrovėms dėl kasmetinio statistinio leidinio (2021 04 29 Nr.44). 

10. Vandentvarkos bendrovėms dėl informacijos apie neperduotą turtą pateikimo (2021 05 25 

Nr.52). 

11. Vandentvarkos įmonėms dėl išversto standarto ISO 5667-10:2020(E) (2021 06 15 Nr.62). 

12. Vandentvarkos bendrovėms dėl kasmetinio statistinio leidinio (2021 07 02 Nr.66). 

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

užsakymo (2021 11 04 Nr.108). 
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Parengtas raštas advokatų profesinei bendrijai „Jankauskas ir partneriai“ dėl 2021 m. kovo 16 d. 

prašymo „Dėl informacijos pateikimo“ (2021 03 22 Nr.32). 

 

 

TEISINIAI DOKUMENTAI 

  

2021 m. priimti svarbiausi teisiniai dokumentai, susiję su vandentvarkos ūkiu: 

 

Rūšis Pavadinimas 
Institucijos 

suteiktas Nr. 

Priėmimo 

data 

Įsigaliojimo 

data 

     

Įsakymas 

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 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2021-12-28, Identifikacinis kodas 2021-27315 
2015-12-14 įsakymas Nr. D1-912 [2015-19741] Galiojanti suvestinė 
redakcija nuo 2018-05-31 Yra pakeitimų 

D1-778 2021-12-28 2021-12-29 

Įstatymas 

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo įstatymo Nr. X-764 13, 14 ir 16 straipsnių pakeitimo 
įstatymas 
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas 
Užregistruota TAR 2021-12-15, Identifikacinis kodas 2021-25849 
2006-07-13 įstatymas Nr. X-764 [1061010ISTA000X-764] 

XIV-731 2021-12-07 2022-05-01 

Įsakymas 

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 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2021-12-15, Identifikacinis kodas 2021-25824 
2006-12-29 įsakymas Nr. D1-629 [106301MISAK00D1-
629] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-12-16 

D1-740 2021-12-15 2021-12-16 

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 2021-12-03, Identifikacinis kodas 2021-25188 
2012-12-28 įsakymas Nr. D1-1120 [112301MISAK0D1-
1120] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-08 Yra pakeitimų 

D1-704 2021-12-03 2021-12-04 

Įsakymas 
Dėl Atliekų kiekio nustatymo taisyklių patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2021-10-08, Identifikacinis kodas 2021-21194 

D1-574 2021-10-08 2022-05-01 

Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. 
įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2021-10-08, Identifikacinis kodas 2021-21193 
1999-07-14 įsakymas Nr. 217 [099301MISAK00000217] Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2018-12-06 Yra pakeitimų 

D1-573 2021-10-08 

2021-10-09 
Įsakymo 1.1, 

1.2 ir 1.6 
papunkčiai 

įsigalioja 2022-
05-01 

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 2021-07-29, Identifikacinis kodas 2021-16743 
2018-12-21 nutarimas Nr. O3E-459 [2018-21253] Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2021-08-01 

O3E-937 2021-07-29 2021-08-01 

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 2021-07-29, Identifikacinis kodas 2021-16736 

O3E-928 2021-07-29 2021-08-01 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d9932be067c211eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d9932be067c211eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d9932be067c211eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4c41a690a25c11e58fd1fc0b9bba68a7/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4c41a690a25c11e58fd1fc0b9bba68a7/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d2b00a805d9711eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d2b00a805d9711eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d2b00a805d9711eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e0742105d7a11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e0742105d7a11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e0742105d7a11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e0742105d7a11eca9ac839120d251c4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A52627168E08/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/18da54b0543e11ec862fdcbc8b3e3e05
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/18da54b0543e11ec862fdcbc8b3e3e05
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/18da54b0543e11ec862fdcbc8b3e3e05
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.83620262D6A8/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/487b1bc0281311ecad73e69048767e8c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec6d6f40281211ecad73e69048767e8c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec6d6f40281211ecad73e69048767e8c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec6d6f40281211ecad73e69048767e8c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E37AB6E8E6/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E37AB6E8E6/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e7516d0f09411eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e7516d0f09411eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e7516d0f09411eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e7516d0f09411eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e7516d0f09411eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76d79b30051e11e9a5eaf2cd290f1944/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76d79b30051e11e9a5eaf2cd290f1944/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aec3eb40f07411eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aec3eb40f07411eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aec3eb40f07411eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aec3eb40f07411eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aec3eb40f07411eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aec3eb40f07411eb9f09e7df20500045
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2019-04-01 nutarimas Nr. O3E-93 [2019-05217] Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2021-08-01 

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 patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
Užregistruota TAR 2021-07-29, Identifikacinis kodas 2021-16729 
2006-12-21 nutarimas Nr. O3-92 [106106ANUTA000O3-
92] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-08-01 

O3E-922 2021-07-29 2021-08-01 

Įsakymas 

Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 
lėšomis finansuojamų gyvenamų būstų prijungimo prie esamų 
centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų investicinių projektų 
įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2021-07-01, Identifikacinis kodas 2021-15037 

D1-398 2021-07-01 2021-07-02 

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 2021-06-29, Identifikacinis kodas 2021-14640 
2003-07-23 įsakymas Nr. V-455 [1032250ISAK000V-455] 

V-1505 2021-06-29 2021-11-01 

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 patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
Užregistruota TAR 2021-06-21, Identifikacinis kodas 2021-14004 
2006-12-21 nutarimas Nr. O3-92 [106106ANUTA000O3-
92] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-11-27 Yra pakeitimų 

O3E-737 2021-06-21 2021-06-22 

Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. 
įsakymo Nr. 349 „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo 
reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2021-06-14, Identifikacinis kodas 2021-13516 
2001-06-29 įsakymas Nr. 349 [101301MISAK00000349] Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 Yra pakeitimų 

D1-361 2021-06-14 2021-06-15 

Nutarimas 

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 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
Užregistruota TAR 2021-05-21, Identifikacinis kodas 2021-11330 
2019-04-01 nutarimas Nr. O3E-91 [2019-05216] Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2021-05-22 

O3E-613 2021-05-21 2021-05-22 

Nutarimas 

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 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
Užregistruota TAR 2021-03-26, Identifikacinis kodas 2021-05945 
2019-04-01 nutarimas Nr. O3E-91 [2019-05216] Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2020-02-29 Yra pakeitimų 

O3E-400 2021-03-26 2021-03-27 

Nutarimas 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. 
nutarimo Nr. 88 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Užregistruota TAR 2021-01-13, Identifikacinis kodas 2021-00496 
2007-01-29 nutarimas Nr. 88 [1071100NUTA00000088] Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2021-01-14 

16 2021-01-13 2021-01-14 

 

 
 
 
 

 

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/038b0290f06f11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/038b0290f06f11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/038b0290f06f11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/038b0290f06f11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.197005A61467/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0901b130da6511eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0901b130da6511eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0901b130da6511eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0901b130da6511eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e092260d8fe11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e092260d8fe11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e092260d8fe11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e092260d8fe11eb9f09e7df20500045
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06ad1740d26c11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06ad1740d26c11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06ad1740d26c11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06ad1740d26c11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.197005A61467/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/baf6de00cd0a11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/baf6de00cd0a11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/baf6de00cd0a11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3536A8337E8A/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3536A8337E8A/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4e09f500ba1f11eb8c24980b2b0e0fef
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4e09f500ba1f11eb8c24980b2b0e0fef
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4e09f500ba1f11eb8c24980b2b0e0fef
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4e09f500ba1f11eb8c24980b2b0e0fef
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f3c5f60548211e9975f9c35aedfe438/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f3c5f60548211e9975f9c35aedfe438/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cfb250508e1111eb9fecb5ecd3bd711c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cfb250508e1111eb9fecb5ecd3bd711c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cfb250508e1111eb9fecb5ecd3bd711c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cfb250508e1111eb9fecb5ecd3bd711c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f3c5f60548211e9975f9c35aedfe438/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f3c5f60548211e9975f9c35aedfe438/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/27cb8c9055a811eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/27cb8c9055a811eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/27cb8c9055a811eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/27cb8c9055a811eb9dc7b575f08e8bea
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.10AA96465B0E/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.10AA96465B0E/asr
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REZIUMĖ:  

 

 

           Pažymėtina, kad ir 2022 metams spręstini klausimai yra šie: 

 

1. Kokybiškas, kartu su vandentvarkos įmonėmis, 2020–2027 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos įgyvendinimo valdymas, stebėsena, asociacijos narių atstovavimas 

bendriems interesams įgyvendinti LR valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose. 

 

 

2. Bendradarbiavimas su LR Aplinkos ministerija ir kitomis institucijomis, įgyvendinant 

Aštuonioliktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje iškeltus tikslus.   

 

 

3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių pastangų koordinavimas, rengiant bei 

teikiant vandentvarkos sektoriui svarbių įstatymų pakeitimo projektus ir šių įstatymų 

įgyvendinančių teisės aktų projektus. 

 

 

4. Lietuvos vandentvarkos sektoriaus investicijų plano (galimybių studijos) projekto tobulinimas. 

Kaimo gyvenviečių vandentvarkos ūkio atnaujinimo, protingos ir ekonomiškai pagrįstos ūkio 

plėtros klausimų sprendimas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

prieinamumo didinimas. Kaimo gyvenviečių vandentvarkos įrenginių ir tinklų perėmimas ir 

atstatymas.  

 

 

5. LVTA veiksmai, reaguojant į  Europos Komisijos oficialų pranešimą dėl Europos Sąjungos teisės 

pažeidimo procedūros Nr. 2016/2193 dėl netinkamo miesto nuotekų valymo direktyvos 

įgyvendinimo. 

 

 

6. Pasiūlymų teikimas, tobulinant nuotekų tvarkymo reglamentavimą. Nuostatos „teršėjas moka“ 

įgyvendinimas.   

 

 

7. Sukaupto nuotekų dumblo galutinio sutvarkymo problemos sprendimas. Džiovinto dumblo 

tolesnio panaudojimo problemos sprendimas. Nuotekų dumblo deponavimo aikštelių sutvarkymas. 

 

 

8. Lietaus tinklų eksploatacija, rekonstrukcija, plėtra ir atstatymas. Paviršinių nuotekų tvarkymo 

apmokėjimo sistemos tobulinimas, identifikuojant visas šio sektoriaus problemas ir nustatant 

kainodaros principus. 

 

 

9. Naudingų vandentvarkos įmonėms sprendinių siekimas dėl vandentvarkos įmonėms 

konstatuojamų pažeidimų nepasiekus stebėsenos (rezultato) rodiklių, Lietuvos vyriausiajam 

administraciniam teismui panaikinus Aplinkos ministro įsakymus ir grąžinus klausimą Aplinkos 

ministerijai nagrinėti iš naujo. 

 

 

10. Aktualūs teisinio reguliavimo klausimai: dėl netesybų teisinio reguliavimo, dėl abonentų 

išleidžiamų nuotekų užterštumo kontrolės, dėl taršos PPM teisinio reguliavimo, dėl Atsiskaitymo už 
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patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas aprašo, dėl Taršos leidimų, dėl 

savitosios taršos apmokestinimo politikos ir taikomos kainodaros. 

11. Pateikti LR Vyriausybei Lietuvos vandens įmonių valdymo skaitmenizavimo projektą, siekti jo 

įgyvendinimo pritraukiant investicines „Naujos kartos Lietuva“ fondo lėšas. 

 

12. Vandentvarkos sektoriaus problemų ir pasiekimų viešinimas. Aktualių vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo problemų viešinimo, vandentvarkos įmonių įvaizdžio formavimo ir palaikymo, 

komunikavimo su vartotojais būdų bei priemonių paieška bei įgyvendinimas. Savo pozicijų 

gynimas ir stiprinimas centrinėse ir vietinėse valdžios institucijose. 

 

 

 

 

 

LVTA prezidentas 

 

 

 
 

 

 

 

          

Bronius Miežutavičius 

 


