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LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS VEIKLA 

 

Lietuvos Vandens Tiekėjų Asociacijos veiklos tikslai: vienyti Asociacijos narius, 

koordinuoti Asociacijos narių veiksmus, metodologiškai vadovauti vandens tiekimo, gerinimo, 

nuotekų šalinimo ir jų tvarkymo darbams, prognozuoti ūkio raidos tendencijas, plėsti ryšius su 

organizacijomis, kurių veikla susijusi su Šalies gyventojų aprūpinimu vandeniu ir nuotekų 

tvarkymu, atstovauti Asociacijos narių bendriems interesams Lietuvos Respublikos valstybinės  

valdžios  ir  valdymo  institucijose,  formuojant Asociacijos nariams palankią valstybės politiką 

vandentvarkos ūkyje, spręsti bendras Asociacijos narių ekonomines, socialines ir  teisines  

problemas,  dalyvauti  teisės  aktų,  susijusių  su Asociacijos narių veikla, kūrime, teikti labdarą ir 

paramą įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS SUDĖTIS 

 

 2018 m. gruodžio 31 d. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijoje buvo 105 nariai:  

 - 59 tikrieji nariai, tame skaičiuje 4 garbės nariai,  

  - 46 asocijuoti nariai. 

 

 2018 m. į LVTA įstojo 5 nauji asocijuoti nariai: 

 UAB „Eneka“ 

 UAB „Unipresta“ 

 UAB ALWARK 

 UAB „WTE Baltic“ 

 Algimantas Vilūnas 

 

 UAB „Rosma“ pakeitė savo statusą, iš Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narių        

perėjo į asocijuotus Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narius.   

    

  2018 m. iš LVTA išstojo: 

 UAB „Litcon“ 

 UAB „Ekoservis LT“ 

 UAB „INFO-TEC paslaugų centras“ 

 UAB „Hidroterra“ 

 

 UAB „Agava“ bankrutavo ir buvo išbraukta iš LVTA asocijuotų narių sąrašo.  

 

 

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narių sąrašas 2018-12-31 dienai 

 

LVTA garbės nariai 

 

1. A.Griškevičius 

2. V.Litvaitis 

3. J.Bražinskas 

4. V.Kudokas 

 

LVTA nariai 
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1. UAB Anykščių vandenys 

2. UAB Aukštaitijos vandenys 

3. UAB Birštono vandentiekis 

4. UAB Biržų vandenys 

5. UAB Druskininkų vandenys 

6. UAB Dzūkijos vandenys  

7. UAB Giraitės vandenys 

8. UAB Ignalinos vanduo 

9. UAB Jonavos vandenys 

10. UAB Joniškio vandenys 

11. UAB Jurbarko vandenys 

12. UAB Kaišiadorių vandenys 

13. UAB Kauno vandenys 

14. UAB Kazlų Rūdos komunalininkas 

15. UAB Kelmės vanduo 

16. UAB Kėdainių vandenys 

17. AB Klaipėdos vanduo 

18. UAB Kretingos vandenys 

19. UAB Kupiškio vandenys 

20. UAB Kuršėnų vandenys 

21. UAB Lazdijų vanduo  

22. UAB Mažeikių vandenys 

23. UAB Molėtų vanduo 

24. UAB Neringos vanduo 

25. UAB Pagėgių komunalinis ūkis 

26. UAB Pakruojo vandentiekis 

27. UAB Palangos vandenys 

28. UAB Pasvalio vandenys 

29. UAB Plungės vandenys 

30. UAB Prienų vandenys 

31. UAB Radviliškio vanduo 

32. UAB Raseinių vandenys 

33. UAB Rokiškio vandenys 

34. Alytaus raj. savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“ 

35. UAB Sūduvos vandenys 

36. UAB Šakių vandenys 

37. UAB Šiaulių vandenys 

38. UAB Šilalės vandenys 

39. UAB Šilutės vandenys 

40. UAB Širvintų vandenys 

41. UAB Tauragės vandenys 

42. UAB Telšių vandenys 

43. UAB Trakų vandenys 

44. UAB Ukmergės vandenys 

45. UAB Utenos vandenys 

46. UAB Varėnos vandenys 

47. UAB Vilkaviškio vandenys 

48. UAB Vilniaus vandenys 

49. VĮ Visagino energija 

50. UAB Zarasų vandenys 

51. UAB Grota 

52. KTU cheminės technologijos fakulteto aplinkosaugos technologijos katedra 
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53. AB Požeminiai darbai 

54. UAB SWECO Lietuva 

55. VGTU aplinkos inžinerijos fakulteto aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos 

katedra  

 

LVTA asocijuoti nariai 

 

1. UAB Airplus1 Lituanica 

2. Alfa Laval SIA filialas 

3. Algimantas Vilūnas 

4. UAB ALWARK 

5. UAB APVG 

6. UAB Arginta  

7. AB Artva 

8. UAB Biastra plius 

9. UAB ECCUA 

10. UAB EKO-L 

11. UAB Ekotakas 

12. UAB Ekoton EU 

13. UAB Eneka 

14. UAB Evopipes Radius 

15. UAB FinEco Ltd 

16. UAB Gairana 

17. UAB Grinda 

18. Grundfos Pumps  Baltic SIA Lietuvos filialas 

19. UAB Hidora 

20. UAB Industek 

21. UAB „Infes“ 

22. UAB Informatikos ir ryšių technologijų centras 

23. UAB „InfoTechna“ 

24. UAB Infrastruktūros inžinerija 

25. UAB Inti 

26. UAB Kauno hidrogeologija 

27. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 

28. AB Kemivesi 

29. UAB KRS 

30. UAB „Rosma“ 

31. UAB Sanidėjų centras 

32. UAB Sanistal 

33. UAB Siemtecha 

34. UAB Skauduva 

35. UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ 

36. UAB Statovita 

37. UAB Tiekimo sprendimai 

38. UAB Unipresta 

39. UAB Vandens siurbliai 

40. UAB Vertybių sauga 

41. Lietuvos ir Švedijos UAB „ViaCon Baltic“ 

42. UAB Vilakra 

43. UAB Vilniaus hidrogeologija 

44. UAB Wavin Baltic 

45. UAB Wilo Lietuva 

46. UAB WTE Baltic 
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LVTA nariai pagal gaunamas pajamas skirstomi į 10 grupių (2018 m.) 

 
Grupė Įmonės pavadinimas, metinis nario arba asocijuoto nario mokestis Gaunamos 

pajamos 

1 gr. UAB „Airplus1 Lituanica“, Alfa Laval SIA filialas, UAB „EKO-L“,  

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

Algimantas Vilūnas (nuo IV kv.), UAB „Infrastruktūros inžinerija“, 

UAB „Vilniaus hidrogeologija“ (282,96 Eur) 

Iki 289 620 Eur 

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

Sav. įm. „Simno komunalininkas“, UAB „Grota“  (793,27 Eur) 

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ (638,00 Eur) 

UAB „APVG“, UAB „Hidroterra“ (iki III kv.), UAB „Tiekimo 

sprendimai“, UAB „WTE Baltic“ (nuo IV kv.)  (475,85 Eur) 

Iki 579 240 Eur 

3 gr. Birštono vandentiekis, UAB „Biržų vandenys“, UAB „Ignalinos 

vanduo“, UAB „Joniškio vandenys“, UAB „Kelmės vanduo“,           

UAB „Kupiškio vandenys“, UAB „Molėtų vandenys“, UAB „Neringos 

vanduo“, UAB „Pakruojo vandentiekis“, UAB „Prienų vandenys“,   

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

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

UAB „Biastra plius“, UAB „Kemivesi“, UAB „Rosma“,  UAB „Sanidėjų 

centras“,UAB „Statybų inžinerinės paslaugos‘, UAB „Vertybių sauga“ 

(695,67 Eur) 

Iki 1 158 480 Eur 

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

UAB „Jurbarko vandenys“, UAB „Kaišiadorių vandenys“,                

UAB „Kuršėnų vandenys“, UAB „Pasvalio vandenys“,                      

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

vandenys“, UAB „Šakių vandenys“, UAB „Vilkaviškio vandenys“        

(1 850,96 Eur) 

UAB „Ekoton EU“, UAB „Eneka“ (nuo II kv.), UAB „Informatikos ir 

ryšių technologijų centras“, UAB „Skauduva“, UAB „Unipresta“ (nuo II 

kv.), UAB „Vilakra“ (1 110,69 Eur) 

Iki 1 737 720 Eur 

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

vandenys“, UAB „Palangos vandenys“, UAB „Plungės vandenys“,   

UAB „Šilutės vandenys“, UAB „Tauragės vandenys“, UAB „Trakų 

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

(2 230,07 Eur) 

AB „Agava“ (iki III kv.), UAB „Grinda“, UAB „Kauno hidrogeologija“ 

(1 338,04 Eur) 

Iki 2 896 200 Eur 

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

vandenys“, UAB „Telšių vandenys“, AB „Požeminiai darbai“                

(2 644,23 Eur)  

UAB ALWARK (nuo II kv.), UAB „Artva“, UAB „Ekotakas“,         

UAB „Hidora“, UAB „Sanistal“, UAB „Statovita“, UAB „WILO 

Lietuva“ (1 586,54 Eur) 

Iki 4 344 300 Eur 

7 gr. UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Utenos vandenys“ (3 185,82 Eur) 

UAB „ECCUA“, UAB „Siemtecha“, UAB „Vandens siurbliai“,        

UAB „Wavin Baltic“ (1 911,49 Eur) 

Iki 5 792 400 Eur 

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

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

(2 102,64 Eur) 

Iki 8 688 601 Eur 

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

UAB „Gairana“, UAB „Inti“ (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“, Lietuvos ir Švedijos UAB „ViaCon Baltic“ 

(3 173,08 Eur) 

Virš 11 584 801 Eur  
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LVTA 2018 metų išlaidų sąmata   

      

2018.01.01-

2018.12.31 

    

1. Darbo užmokestis + SoDra (40 390,44 x 1,3118) / 

24 849,36 x 1,3258) :  

85929,46  83726,65 

 - prezidentas (2 070,78 x 12)  24849,36  23468,54 

 - direktorius (1 433,62 x 12) 17203,44  17231,53 

 - inžinierius (889,80 x 12) 10169,16  11010,04 

 - tech. sekretorė (926,60 x 12) 11119,20  10524,70 

 - kompiuterių aptarnavimo spec. (115,85 x 12)                                                                         1390,20  1390,20 

2. Įsigijimai: 10454,00  14740,00 

       - automobilio vertės dengimas ir palūkanos 9454,00  9472,00 

 - kiti įsigijimai 1000,00  5268,00 

3. Ryšių ir pašto paslaugos 1000,00  886,00 

4. Komunalinės ir apsaugos paslaugos 4900,00  5171,00 

5. Buhalterinės apskaitos paslaugos 3475,00  3195,00 

6. Transporto išlaidos                                                                                                           4500,00  5031,00 

7. Turto mokestis 536,00  536,00 

8. Komandiruotės: 2850,00  2095,00 

 -         užsienyje 2000,00  1599,00 

 -         šalies ribose 300,00  496,00 

 -         LVTA garbės narių 350,00   

 -         mokymai ir seminarai 200,00   

9. Biuro administracinės išlaidos 2000,00  2410,00 

10. Banko paslaugos 250,00  222,00 

11. Reprezentacija (renginių išlaidos): 19100,00  36692,00 

       -    LVTA darbuotojų profesinės šventės 

renginiai 

2300,00   

 -         jubiliatų ir įmonių sveikinimas   300,00  62,00 

 -         suvažiavimai ir kiti posėdžiai 5000,00  10397,00 

 -         metinių veiklos rezultatų aptarimas 9500,00  14223,00 

 -    LVTA darbuotojų sąskrydis                                                                2000,00  12010,00 

12. Narystė LPK 3000,00  3000,00 

13. Turto draudimas 800,00  1573,00 

14. Dokumentų rengimas ir leidyba: 5537,68  4582,00 

  - žurnalas “Vandentvarka” 3475,00  3476,00 

  - leidybos darbai ir teisinių dokumentų rengimas 2000,00  1106,00 

 - LVTA statistikos leidinys 62,68   

15. Viešieji ryšiai  12000,00  9794,00 

16. Advokatų paslaugos 10000,00  11665,00 

17. Auditas 871,20  871,00 

18. Rezervas  5697,87  - 147,00 

 Iš viso: 172901,21  186042,65 

     
 

   

   

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

suvažiavimas, Asociacijos organas, turintis dalį visuotinio narių susirinkimo teisių, yra Asociacijos 
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taryba. Kolegialus valdymo organas – prezidiumas, vienasmenis valdymo organas – prezidentas. 

Kolegialaus valdymo organo nariais gali būti Asociacijos nariai – fiziniai asmenys ir Asociacijos 

narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.  

 Asociacijoje 2018 m. dirbo šie samdomi darbuotojai: prezidentas, direktorius, 

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

sutartį tvarko UAB ECOVIS Proventus. 

 

 

Prezidiumo posėdžiai: 

 

2018 02 08 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.18/01) 

2018 03 20 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.18/02) 

2018 06 29 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.18/03) 

2018 10 02 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.18/04) 

2018 12 06 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.18/05) 

2018 12 28 prezidiumo posėdis (protokolas Nr.18/06) 

 

 

 

 

LVTA suvažiavimas ir tarybos posėdžiai: 

 

2018 04 05 Asociacijos XX-asis suvažiavimas (protokolas Nr.1/18) 

2018 04 05 Asociacijos tarybos posėdis (protokolas Nr.1/18) 

2018 11 15 Asociacijos tarybos posėdis (protokolas Nr.2/18) 
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2018 metų LVTA veiklos programos įvykdymas 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonė 

Vykdymo 

terminai 

(ketv.) 

Vykdytojas Finansavi-

mo šaltinis 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

      

1. Teisinių ir normatyvinių dokumentų rengimas     

1.1. 

 

 

 

 

Bendradarbiauti su Aplinkos ministerija ir teikti pasiūlymus 

dėl LR Vyriausybės programos  įgyvendinimo plano 1.5.2. 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio 

stambinimas, siekiant didesnio veiklos efektyvumo ir 

paslaugų kainos ir kokybės suvienodinimo“.  

Nuolat LVTA 

administracija 

 Dalyvauta LR AM organizuotame 

pasitarime (2018 03 02) Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio 

stambinimo, siekiant didesnio veiklos 

efektyvumo ir paslaugų kainos ir kokybės 

suvienodinimo“ klausimais. 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikti pasiūlymus Aplinkos ministerijai dėl EK Direktyvos 

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

Nuolat LVTA 

administracija 

 * Dalyvauta visuose LR AM 

organizuotuose pasitarimuose dėl 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymui pateiktų pastabų 

svarstymo. 

*LVTA raštas LR AM (2018 11 30) Dėl 

asociacijos surinktų duomenų EK 

Direktyvos 91/271/EEB „Dėl miesto 

nuotekų valymo” įgyvendinimui pateikimo. 

*Parengtos LVTA pastabos (2018 12 11 ) 

Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo projekto kai kurių 

straipsniu ir jam pateiktų papildomų 

pastabų. (Nuotekų direktyvos pažeidimo 

klausimais ir t.t.) 
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1.3. Teikti pasiūlymus (pagal kompetenciją: LR Seimui, LR 

Vyriausybei bei Aplinkos ministerijai) ir dalyvauti ruošiant 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 

pakeitimo įstatymo pataisų projekto ruošime ir priėmime. 

Nuolat LVTA 

administracija 

 * Dalyvauta visuose LR AM 

organizuotuose pasitarimuose dėl 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymui pateiktų pastabų 

svarstymo. 

*Parengtos LVTA pastabos (2018 01 31 ) 

Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo projekto. 

*Parengtos LVTA pastabos (2018 06 05 ) 

Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo projekto. (tinklų tiesimas 

iki pamato, aglomeracijos ir t.t.) 

*Parengtos LVTA raštas (2018 06 29 ir 

2018 10 03 ) LR Seimo pirmininkui V. 

Pranckiečiui Dėl Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 

projekto. (dėl vandens tiekėjo pareigos 

aglomeracijoje nutiesti tinklus privačiuose 

sklypuose iki privačių pastatų ar kitų 

statinių bei dėl asociacijos siūlymo įstatyme 

reglamentuoti gyventojų apsirūpinimo  

karštu vandeniu klausimus).  

*Parengti LVTA raštai LR Seimo nariams, 

savivaldybių merams, LR Seimo 

komitetams Dėl Geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo įstatymo projekto. 

*Parengtos LVTA pastabos (2018 02 05 ) 

Dėl LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo projekto.  

*Parengtos LVTA pastabos (2018 02 06 )  

LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 

projektui.  

*Parengtos LVTA pastabos (2018 03 19 )  

Dėl Europos parlamento ir Tarybos 

direktyvos Dėl žmonėms skirto vandens 

kokybės (naujos redakcijos) projekto. 

*Parengtos LVTA pastabos (2018 03 23 )  

Dėl nuotekų tvarkymo reglamento 

pakeitimo projekto derinimo. 

*Parengtos LVTA pastabos (2018 10 22 )  

Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamento pakeitimo projekto derinimo. 

*Parengtos LVTA pastabos (2018 11 06 )  

Dėl  mokesčio už aplinkos teršimą įstatymui 

2018 12 20 priimtas Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas 
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1.4. Teikti pasiūlymus LR Seimui ir Vyriausybei dėl 

apsirūpinimo karštu vandeniu būdų reglamentavimo 

tobulinimo. 

Nuolat LVTA 

administracija 

 *Dalyvauta visuose tarpinstituciniuose 

posėdžiuose, svarstant „karšto 

vandens“problematikos klausimą 

*LVTA raštas LR Seimo nariams V. 

Poderiui ir J. Varžgaliui (2018 03 14) Dėl 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo projekto (klausimai 

susiję su apsirūpinimu karštu vandeniu). 

*LVTA raštas LR Vyriausybei (2018 05 08) 

Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo projekto (klausimai 

susiję su apsirūpinimu karštu vandeniu). 

*LVTA raštas LR Vyriausybės kancleriui ir 

Aplinkos ministrui  (2018 05 11) Dėl 

ekonominių pasekmių, perdavus karšto 

vandens tiekimo veiklą geriamojo vandens 

tiekėjams.  

1.5. LR teisės aktų, reglamentuojančių vandentvarkos sritį, 

pakeitimų inicijavimas (pagal poreikį). 

Nuolat LVTA 

administracija 

 *LVTA raštas LR ūkio ministerijai (2018 

04 17) dėl įsakymo Nr. 4-523 “Dėl teisinei 

metrologijai priskirtų matavimo priemonių 

grupių ir laiko intervalų tarp periodinių 

patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ( dėl 

6 metų laiko intervalo tarp periodinių 

patikrų palikimo galioti). ATSIŽVELGTA 

(LR Ūkio ministerijos raštas 2018 05 11). 

*2018 08 01 asociacijos nariams išsiųstas  

raštas „Dėl reglamentuojamų statybos 

produktų sąrašo“, su prašymu Asociacijai 

pateikti turimus įrodymus ir pagrįstus 

pasiūlymus bei kitą informaciją apie 

problemas, iškylančias naudojant 

nereglamentuotus, nekokybiškus statybos 

produktus. 

*LVTA raštas LR AM (2018 12 31) Dėl 

Lietuvos Respublikos savivaldybių 

infrastruktūros plėtros įstatymo projekto 

(projekto Nr. 18-14021) 
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1.6. 

 

Dalyvauti diskusijose ir teikti pasiūlymus Aplinkos 

ministerijai dėl džiovinto ir kompostuoto dumblo tolesnio 

panaudojimo galimybių. 

Nuolat LVTA 

administracija 

 *LVTA raštas LR AM (2018 01 17) Dėl 

normatyvinio dokumento LAND 20-2005 

„Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui 

reikalavimai“. (Į LR AM 2018 01 08 raštą) 

*LVTA raštas LR AM (2018 10 17) Dėl 

normatyvinio dokumento LAND 20-2005 

„Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui 

reikalavimai“. (Į LR AM 2018 10 05 raštą) 

 

1.7 

 

 

 

Baigti ruošti nuotekų tinklų eksploatavimo taisykles 

(rekomendacijas). 

 VšĮ 

„Vandentvarkos 

institutas“ 

UAB „Sweco 

Lietuva“ 

 *Pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis (2017 

12 14) tarp VšĮ „Vandentvarkos institutas“ 

ir UAB „Sweco Lietuva“ dėl įsipareigojimo 

parengti „Komunalinių buitinių nuotekų 

įrenginių techninės eksploatacijos 

rekomendacijos“ Terminas 6 mėn. nuo 

sutarties įsigaliojimo. 

*2018 m. spalio mėn. 30 d. įvyko 

gamybininkų/inžinierių susitikimas ir 

diskusija su rekomendacijų rengėju UAB 

„Sweco Lietuva“ Vandentvarkos padalinio 

statinio projekto vadovu Dainiumi Gelžiniu. 

*2018 12 11 Rekomendacijos perduotos 

galutiniam redagavimui ir maketavimui. 

Rekomendacijų leidyba ir platinimas 

numatomas 2019m. I-ame ketvirtyje. 

1.8. Teikti pasiūlymus AM, APVA dėl investicijų į 

vandentvarkos ūkį 2014-2020 metais. 

Nuolat LVTA 

administracija 

 *LVTA raštas Europos Komisijai (2018 09 

11) Dėl Lietuvos Respublikos 

vandentvarkos įmonėms pritaikytų 

finansinių korekcijų už stebėsenos 

(rezultato) rodiklių nepasiekimą. 

1.9. 

 

Lietuvos standartų LST EN (patvirtinimo būdu perimtų 

Europos standartų) atrinkimas, vertimas ir platinimas. 

Nuolat LVTA 

administracija 

 *2018 07 30 asociacijos nariams išsiųstas  

sudarytas pageidaujamų standartų sąrašas ir 

paprašyta pareikšti nuomonę dėl pačių 

aktualiausių dokumentų vertimo eiliškumo. 

Apibendrinus gautą informaciją bus 

ieškoma galimybių atrinktus standartus 

išversti į lietuvių kalbą.  

*2018 12 04 asociacijos nariams išsiųstas  

raštas „Dėl išverstų Lietuvos standartų LST 

EN naudojimo“ bei 4-ių standartų vertimo 

kopijos. 
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1.10. Parengti ir pateikti Aplinkos ministerijai reikiamą 

informaciją dėl vandentvarkos ūkyje naudojamų pagrindinių 

medžiagų ir įrenginių, kad jie būtų įtraukti į Aplinkos 

ministro įsakymu tvirtinamą Reglamentuojamų statybos 

produktų sąrašą (UAB „Šiaulių vandenys“)  

Nuolat LVTA 

administracija 

 *2018 01 11 dalyvauta LR Aplinkos 

ministerijos organizuotame pasitarime „Dėl 

reglamentuojamų statybos produktų sąrašo 

papildymo“ (Pasitarimo protokolas 2018 01 

22 Nr. D4-9). 

*2018 08 01 asociacijos nariams išsiųstas  

raštas „Dėl reglamentuojamų statybos 

produktų sąrašo“, su prašymu Asociacijai 

pateikti turimus įrodymus ir pagrįstus 

pasiūlymus bei kitą informaciją apie 

problemas, iškylančias naudojant 

nereglamentuotus, nekokybiškus statybos 

produktus. 

*LVTA raštas LR AM (2018 09 25) Dėl 

reglamentuojamų statybos produktų sąrašo 

papildymo 

1.11. Bendrauti ir bendradarbiauti su VKEKK, kad būtų aiškiai 

apibrėžti tiek metinės atskaitomybės rodiklių, tiek 

lyginamosios analizės rodiklių skaičiavimas, jų naudojimas, 

skaičiuojant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainas. (UAB „Šiaulių vandenys“). 

Nuolat LVTA 

administracija 

  

1.12. 

 

 

 

 

 

 

Inicijuoti Nuotekų avarinių išleistuvų naudojimo ir 

plombavimo taisyklių 12 p. Pakeitimą nustatant, kad per 

nuotekų avarinį išleistuvą stichinių ar katastrofinių 

hidrometeorologinių reiškinių bei avarijų metu išleidus 

teršalus į aplinką be plombavimo procedūrą vykdžiusios 

institucijos leidimo nuotekų avarinio išleistuvo savininkas už 

avarinį nuotekų išleidimą mokėtų kaip už normatyvą 

viršijančią taršą, bet ne kaip už padarytą žalą aplinkai           

(klausimą pristatys UAB „Vilniaus vandenys“) 

Nuolat LVTA 

administracija 

  



 

12 

 

1.13. Inicijuoti Nuotekų tvarkymo reglamento pakeitimą peržiūrint 

poveikio priimtuvui vertinimą: apskaičiuojant leistinus 

nuotekų išleidimo parametrus, kuriems esant nebūtų 

viršijamas leistinas poveikis paviršiniam vandens telkiniui, 

kai nuotekos išleidžiamos į mažus upelius – griovius (kurie 

sausuoju periodu išdžiūva), leistina apkrova būtu nustatoma 

vadovaujantis prielaida, kad nuotekos išleidžiamos į 

artimiausią didesnį vandens telkinį (klausimą pristatys UAB 

„Vilniaus vandenys“) 

Nuolat LVTA 

administracija 

  

1.14. Inicijuoti Ūkio ministro patvirtinto Teisinei metrologijai 

priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp 

periodinių patikrų sąrašo pakeitimą nustatant, kad laiko 

intervalas tarp periodinių karšto ir šalto vandens skaitiklių 

butuose ir individualiuose namuose patikrų – 4 metai              

(klausimą pristatys UAB „Vilniaus vandenys“) 

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 nuolat vykdomas. Parengta 

UAB „Komunikacijų erdvės“ vykdytos 

komunikacijos kampanijos ataskaita (2018 

m. sausis - gruodisis), pridedama 

komunikaciniu 

projektu ataskaita_2018 12 31.doc
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3. Renginiai     

3.1. LVTA narių išvykos į Lietuvos ir kitų šalių vandentvarkos 

įmones ir specializuotas parodas  

Nuolat LVTA 

administracija 

 Organizuota išvyka į Prancūziją (įmonė 

SAUR) susipažinti su įmonės turto valdymo 

sprendimais. 

3.2. Surengti tarptautinę Latvijos, Lietuvos ir Estijos vandens tiekėjų 

asociacijų konferenciją „Baltijos šalių vandentvarka 2018“ 

(Palangoje) 

2017 05 

23-25 

LVTA 

administracija 

 2018 05 23-25 LVTA Palangoje organizavo  

tarptautinę Lietuvos, Latvijos, Estijos 

vandens tiekėjų konferenciją “Baltijos šalių 

vandentvarka 2018” Dalyvavo apie 170 dal. 

 

3.3. Vandentvarkos darbuotojų šventė II ketv. LVTA 

administracija 

 Vandentvarkos darbuotojų šventė organizuojama 

kasmet įmonėse.  

 

3.4. Vandentvarkos ūkio darbuotojų sąskrydis II ketv. LVTA 

administracija 

 Įvyko š.m. birželio 15-17 d.d. prie Lūksto 

ežero, Telšių raj.  

3.5. 

 

Vandentvarkos bendrovių metinių veiklos rezultatų 

aptarimas 

IV ketv. LVTA 

administracija 

  

3.6. 

 

Socialinės akcijos, skatinančios vartoti vandenį iš čiaupo, 

organizavimas Lietuvos miestuose  

    

3.7. Mokinių foto darbų konkursas „Vandens ženklai“ II ketv. LVTA 

administracija 

 *LVTA kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centru 2018 m. organizavo šalies 

moksleivių foto darbų konkursą „Vandens 

ženklai“. Informacija buvo išsiųsta visoms 

vandentvarkos įmonėms ir savivaldybėms. 

Baigiamasis šio konkurso etapas įvyko 

gegužės 5d.   

*2018 05 23-25 Palangoje  tarptautinės 

Lietuvos, Latvijos, Estijos vandens tiekėjų 

konferencijos “Baltijos šalių vandentvarka 

2018” metu buvo surengta darbų paroda, o 

moksleiviai buvo apdovanoti LVTA prizais 

ir diplomais. 

3.8. Organizuoti visuomenės švietimo akcijas, kurių tikslas – 

didinti žinomumą apie vandentvarkos iššūkius (pvz., akcijos 

„Klozetas – ne šiukšlių dėžė“, „Vaistams vamzdyje – ne“) 

(UAB „Vilniaus vandenys“) 

 LVTA 

administracija 
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3.9. Vandens tiekimo specialistams: surengti šaltkalvių 

profesionalumo varžybas (UAB „Vilniaus vandenys“) 

 LVTA 

administracija, 

UAB „Vilniaus 

vandenys“ 

Surengti 

LVTA 

vandentvarko

s darbuotojų 

sąskrydžio 

metu 

 

3.10. 

 

 

 

 

LVTA švietėjiškas projektas ikimokyklinio ir mokyklinio 

amžiaus vaikams „Ar Tau įdomus geriamasis vanduo?“ 

Nuolat LVTA 

administracija 

 Edukacinis projektas „AR TAU ĮDOMUS 

GERIAMASIS VANDUO?“, kuriuo siekiama 

jaunajai kartai skleisti žinias apie geriamąjį 

vandenį, vyko nuo 2018 04 11 iki 2018 06 01. 

Aprėptis – 9 savivaldybės ir vandens tiekimo 

įmonės, 89 paskaitos mokyklose ir darželiuose. 

      

4. Mokymai ir seminarai     

      

4.1. Vandens tiekimo specialistams     

4.1.1. 

 

Geriamojo vandens laboratorijoms: geriamojo vandens 

programinė priežiūra, jos vykdymas ir kontrolė  (UAB 

„Šiaulių vandenys“) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

*Periodiškai kas mėnesį yra skambinama 

Vilijai Galdikienei į Maisto ir veterinarijos 

tarnybą ir jos prašoma išdėstyti šią temą. 

Vilija teigia, kad pokyčių šioje srityje nėra, 

todėl nėra ką naujo aptarti. Be to, dabar yra 

laukiama pokyčių Geriamojo vandens 

direktyvoje, ko pasekoje keisis ir LT teisės 

aktai. 

*2018 11 26 įvyko susitikimas su Maisto ir 

veterinarijos tarnybos vadovais ir 

atsakingais darbuotojais. Aptarti geriamojo 

vandens programinė priežiūros klausimai, 

jos vykdymas ir kontrolė bei aptinkamo 

arseno geriamajame vandenyje klausimai. 
Sutarta su Valstybinė maisto ir veterinarijos 

tarnybos vadovais dėl bendro LVTA ir 

Tarnybos renginio organizavimo aktualiais 

abiems pusėms darbotvarkės klausimais.. 
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4.1.2. Vandens nuostoliai ir jų mažinimas, spec. įranga vandens 

nuostolių mažinimui (UAB „Pakruojo vandentiekis“) 

II ketv. Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

2017 m. gruodžio 12 d. buvo 8 val. 

kvalifikacijos kėlimo kursai 

projektuotojams su M.Rimeika, kuriuose 

buvo kalbama apie naujausius jau 

įgyvendintus vandens nuostolių mažinimo 

projektus Lietuvoje.  

      

4.2. Nuotekų tvarkymo specialistams     

      

4.3. Finansininkams     

4.3.1. Seminarai buhalterinės apskaitos klausimais, buhalterinės 

apskaitos naujausi pakeitimai (2 k. metuose)  

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

*2018 05 16-18 įvyko seminaras Palangoje 

buhalteriams „Finansinių atskaitomybių 

formos bei kokybė, AVNT (Audito, 

apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo 

valdymo tarnyba) rekomendacijos, vidaus 

dokumentų rengimas bei kontrolė“ su 

finansų analitike Jūrate Kiaulakiene.  

*2018 10 24-26 įvyko seminaras Birštone 

buhalteriams „Mokestiniai pakeitimai nuo 

2019 m. sausio mėn. 1d. Perdegimo 

sindromas buhalterio darbe“ su Andrej 

Jameljanov, Danguole Pranckėniene ir 

Jūrate Muchlickyte. 

      

4.4. Ekonomistams          

4.4.1. 

 

Seminaras-mokymai „Kainų skaičiavimo metodika, jos 

ypatumai“        (UAB „Utenos vandenys“, UAB „Pakruojo 

vandentiekis“) 

I ketv. Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

Dar nuo 2017 m. IV ketvirčio yra derinamas 

susitikimas/seminaras su Indre Musviciene 

(VKEKK). Indrė laukia pakeitimų 

metodikoje. Kol jų nebus, nėra tikslo daryti 

seminaro.  

4.4.2. Palyginamosios analizės rodikliai (jų skaičiavimo principai). 

Elektros energijos sąnaudų rodiklio, darbuotojų skaičiaus 

pagal normatyvą skaičiavimo ypatumai (UAB „Utenos 

vandenys“) 

II ketv. Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

Dar nuo 2017 m. IV ketvirčio yra derinamas 

susitikimas/seminaras su Indre Musviciene 

(VKEKK). Indrė laukia pakeitimų 

metodikoje. Kol jų nebus, nėra tikslo daryti 

seminaro.  

4.4.3. Faktinių lyginamosios analizės rodiklių analizė, įvertinimas 

(pagal atskiras įmonių grupes) (UAB „Utenos vandenys“) 

II ketv. Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

Dar nuo 2017 m. IV ketvirčio yra derinamas 

susitikimas/seminaras su Indre Musviciene 

(VKEKK). Indrė laukia pakeitimų 

metodikoje. Kol jų nebus, nėra tikslo daryti 

seminaro.  



 

16 

 

4.4.4. Susirinkimas-pasitarimas tikslu: pasidalinti biudžeto 

sudarymo, planinių veiklos rodiklių nustatymo padaliniams, 

analizės patirtimi (UAB „Utenos vandenys“) 

III ketv. Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

 

4.4.5. Valdymo apskaita (UAB „Pakruojo vandentiekis“) II ketv. Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 
 

4.4.6. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų 

nustatymo metodikos priedų pildymo, kainų skaičiavimo ir 

perskaičiavimo priedų pildymo sesijos/mokymai (klausimą 

pristatys UAB „Vilniaus vandenys“) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

Dar nuo 2017 m. IV ketvirčio yra derinamas 

susitikimas/seminaras su Indre Musviciene 

(VKEKK). Indrė laukia pakeitimų 

metodikoje. Kol jų nebus, nėra tikslo daryti 

seminaro. 

4.4.7. 

 

Dokumentų valdymas (UAB „Pakruojo vandentiekis“) II ketv. Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

 

4.4.8. Darbo užmokesčio apskaita (UAB „Pakruojo vandentiekis“) II ketv. Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

*2018 m. kovo 30 d. įvyko seminaras 

„Darbo kodekso praktinio taikymo 

aspektai“ su tesininkėmis Daiva ir Vida 

Petrylaitėmis, kurio metu buvo aptartas DU 

apskaitos klausimas, nes jų buvo atskirai 

paprašyta pasidomėti šiuo klausimu.  

*Taip pat apie DU apskaitos pakeitimus 

buvo kalbėta 2018 10 24-26d.seminare 

Birštone „Mokestiniai pakeitimai nuo 2019 

m. sausio mėn. 1d. Perdegimo sindromas 

buhalterio darbe“. 

4.5. Darbuotojų saugos specialistams     

      

4.6. Teisininkams     

4.6.1. Viešųjų pirkimų vykdymo specifika 2014 – 2020 m.  Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

2018 m. birželio mėn. 14 d. įvyko 

seminaras „Viešųjų pirkimų vykdymo 

specifika 2014 – 2020 m.: aktualijos po 

įstatymo pasikeitimo“ su VP specialistu 

Laimonu Petkumi.  
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4.6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo teisė vandentvarkos įmonėse  Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

*2018 m. kovo 30 d. įvyko seminaras 

„Darbo kodekso praktinio taikymo 

aspektai“ su tesininkėmis Daiva ir Vida 

Petrylaitėmis. 

*2018 m. rugsėjo 21 d. buvo 

organizuojamas seminaras „Kolektyvinės 

derybos: darbuotojų ir darbdavių susitarimo 

ribos ir galimybės“ su tesininke Daiva 

Petrylaite. Seminaras neįvyko 

nesusirinkus dalyviams. 

*2018 m. lapkričio 9 d. buvo pakartotinai 

organizuojamas tas pats seminaras.  

Seminaras neįvyko nesusirinkus 

dalyviams. 

4.7. Kiti     

      

4.7.1. Kvalifikacijos kėlimo kursai statybininkams pagal ypatingo 

statinio statybos vadovams, ypatingo statinio statybos 

techninės priežiūros vadovams, ypatingo statinio specialiųjų 

statybos darbų vadovams ir ypatingo statinio specialiųjų 

statybos darbų techninės priežiūros vadovams Aplinkos 

ministerijos patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo mokymo 

programą Nr.M-087-12-LVTA. 

I ir IV 

ketv. 

Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

LR AM ministro įsakymu (2018 03 26 Nr. D1-

227) patvirtintos LVTA statybos techninės 

veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių 

žinių vertinimo egzaminų programos E-044-18-

LVTA, E-045-18-LVTA, E-046-18-LVTA. 

 

2018 m. sausio mėn. 18 d. įvyko kvalifikacijos 

kėlimo kursai statybininkams ir ekspertams 

pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas 

kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas 

Nr.M-087-12-LVTA (8 val.) ir Nr.M-085-12-

LVTA (2 val.). 

2018 m. vasario mėn. 28 d. įvyko kvalifikacijos 

kėlimo kursai statybininkams ir ekspertams 

pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas 

kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas 

Nr.M-087-12-LVTA (4 val.) ir Nr.M-085-12-

LVTA (2 val.). 

2018 m. kovo mėn. 27 d. įvyko kvalifikacijos 

kėlimo kursai statybininkams ir ekspertams 

pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas 

kvalifikacijos tobulinimo mokymo programas 

Nr.M-087-12-LVTA (8 val.) ir Nr.M-085-12-

LVTA (2 val.). 
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4.7.2. Kvalifikacijos kėlimo kursai projektuotojams pagal ypatingo 

statinio projekto dalies vadovams, ypatingo statinio projekto 

dalies vykdymo priežiūros vadovams, ypatingo statinio 

projekto vadovams, ypatingo statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovams Aplinkos ministerijos patvirtintą 

kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą Nr.M-086-12-

LVTA. 

I ir IV 

ketv. 

Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

LR AM ministro įsakymu (2018 03 26 Nr. 

D1-227) patvirtintos LVTA statybos 

techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų 

profesinių žinių vertinimo egzaminų 

programos E-044-18-LVTA, E-045-18-

LVTA, E-046-18-LVTA. 

 

2018 m. vasario mėn. 28 d. įvyko 

kvalifikacijos kėlimo kursai 

projektuotojams ir ekspertams pagal 

Aplinkos ministerijos patvirtintas 

kvalifikacijos tobulinimo mokymo 

programas Nr.M-086-12-LVTA (4 val.) ir 

Nr.M-085-12-LVTA (2 val.). 

 

2018 m. spalio mėn. 18 d. įvyko 

kvalifikacijos kėlimo kursai 

projektuotojams ir ekspertams pagal 

Aplinkos ministerijos patvirtintas 

kvalifikacijos tobulinimo mokymo 

programas Nr.M-086-12-LVTA (6 val.) ir 

Nr.M-085-12-LVTA (3 val.). 

 

4.7.3. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų 

teikimas naudojantis informacine sistema GPAIS (UAB 

„Utenos vandenys“) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

Danguolė Kazlauskienė iš AAA šį seminarą 

žadėjo mums pravesti rudenį (rugsėjo 

mėn.). Bet rugsėjo mėn. buvo nepasiruošusi, 

nukelta į spalio mėn. Su ja buvo susisiekta 

spalio mėn. gale, ji pranešė, kad perėjo į 

kitą skyrių ir niekuo padėti nebegali. Nauja 

mergaitė, kuri atėjo dirbti  į jos vietą, yra 

nekompetetinga. 

4.7.4. Kokybės vadybos sistema ir naujasis standartas EN ISO/IEC 

17025:2017 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

2018 m. vasario mėn. 14 d. įvyko seminaras 

„Kokybės vadybos sistema ir naujasis 

standartas EN ISO/IEC 17025:2017” su 

Evaldu Naujaliu. 
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4.7.5. HN24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimai, pakeitimai 

(UAB „Pakruojo vandentiekis“) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

*HN24:2017 buvo prašoma aptarti ir 

Jovitos Petruškevičienės (Rizikos vertinimo 

institutas), ir Vilijos Galdikienės (VET 

tarnyba), buvo prašyta ir pačios HN 

dokumento pakeitimų rengėjos Indrės 

Makarskienės (SAM). Kadangi pakeitimai 

perimti ir perteikti tiesiai iš Geriamo 

vandens direktyvos, praktikai nenori tų 

pakeitimų komentuoti, o pačios Indrės (HN 

pakeitimų rengėjos) mūsų laboratorijos 

nenori dėl jos nekompetetingumo. Dabar 

laukiama numatomų pakeitimų pačiame GV 

direktyvos dokumente, ko pasekoje vėl 

keisis HN24:2017. 

*2018 11 22 vyko seminaras su Jovita 

Petruškevičiene, kurio metu ji atsakė į 

dalyvių klausimus, susijusius su nauja 

HN24:2017 ir pakomentavo laboratorijų 

darbo ypatumus po HN pakeitimo. 

 Vadovams, ekonomistams, finasininkams     

4.7.6. Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos 

planų rengimo ypatumai, tendencijos, planuojami pokyčiai 

(UAB „Kretingos vandenys“) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

 

4.7.7. 

 

 

 

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

kainų skaičiavimo ypatumai, tendencijos, planuojami 

pokyčiai (UAB „Kretingos vandenys“) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

Dar nuo 2017 m. IV ketvirčio yra derinamas 

susitikimas/seminaras su Indre Musviciene 

(VKEKK). Indrė laukia pakeitimų 

metodikoje. Kol jų nebus, nėra tikslo daryti 

seminaro. 

4.7.8. 

 

 

 

 

 

 

Darbo užmokesčio sistemos taikymo praktika, nuostatai, 

principai vandentvarkos įmonėse įgyvendinant darbo 

kodekso pasikeitimus (UAB „Kretingos vandenys“) 

 Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

2018 m. kovo 30 d. įvyko seminaras „Darbo 

kodekso praktinio taikymo aspektai“ su 

tesininkėmis Daiva ir Vida Petrylaitėmis. 

4.8. Kiti į programą neįtraukti, bet organizuoti seminarai 
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4.8.1. „Aktualūs nuodingųjų medžiagų saugos užtikrinimo 

klausimai vandentvarkos įmonių laboratorijose“ 

I ketv. Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

Įvyko 2018 m. kovo mėn. 29 d. kartu su 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Vilniaus departamento Produktų vertinimo 

skyriaus vedėju Sauliumi Majumi, vyr. 

specialiste Danute Kuriene, vyr. specialiste 

Palmira Hakaite ir Visuomenės sveikatos 

saugos skyriaus vyr. specialistu Eitvydu 

Taujansku. 

4.8.2. „Komunalinių nuotekų tvarkymo įrenginių techninės 

eksploatacijos rekomendacijų aptarimas“ 

IV ketv. Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

2018 m. spalio mėn. 30 d. įvyko 

gamybininkų/inžinierių susitikimas su 

rekomendacijų rengėju UAB „Sweco 

Lietuva“ Vandentvarkos padalinio statinio 

projekto vadovu Dainiumi Gelžiniu. 

4.8.3. „Geriamojo vandens mikrobiologinių laboratorijų kokybės 

valdymo rekomendacijos. Praktiniai pavyzdžiai” 

IV ketv. Vandentvarkos 

institutas 

Dalyvio 

mokestis 

2018m. lapkričio 22d. įvyko seminaras su 

Jovita Petruškevičiene, skirtas geriamojo 

vandens laboratorijų specialistams. 

4.8.4. Vidas Stašauskas, aglomeracijos (planuojama). 

 

    

5. Leidyba     

5.1. Leidinys „Vandentvarka“ 2 kartus 

metuose 

Vandentvarkos 

institutas ir 

LVTA 

LVTA 

biudžeto 

lėšos 

*2018m. balandžio mėn. išleistas 52-asis 

VANDENTVARKA leidinys. 

▪ 2018m. spalio mėn. išleistas 

VANDENTVARKA leidinys Nr.53 

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

administracija 

LVTA 

biudžeto 

lėšos 

Parengtas ir išsiųstas (2017 06 ) 

vandentvarkos įmonėms statistinis leidinys 

„Lietuvos miestų ir rajonų vandentvarkos 

įmonių 2017 metų veiklos rodikliai“ 

      

6. Projektai     

6.1. INTERREG Baltijos jūros programos projektas „Small 

WWTP“ (KTU) 

   Dalyvaujama ( raštas 2018 04 26) 

6.2. Lietuvos vandens tiekimo įmonių įrengimų eksploatacijos 

sitemos įdiegimo tikslai ir vizija (LVTA ir UAB „Techniniai 

projektai“) 
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ASOCIACIJOS SURENGTI ARBA INICIJUOTI SVARBIAUSI  PASITARIMAI 

 

 

2018 m. sausio 10 d. pasitarimas Aplinkos ministerijoje dėl taikos sutarčių sudarymo. Dalyvavo 

Aplinkos ministerijos, Finansų ministerijos vadovaujantys darbuotojai bei AVIP ir COBALT 

advokatų kontoros. Buvo aptarti galimi veiksmai taikos susitarimams pasiekti. 

 

2018 m. sausio 15 d. pasitarimas Aplinkos ministerijoje dėl Reglamentuojamųjų statybos produktų 

sąrašo projekto papildymo, svarstant vandentiekio ir nuotekų vamzdžių eksploatacinių savybių 

atitikties klausimus. 

 

2018 m. balandžio 17 d. asociacijos patalpose surengtas pasitarimas vandentvarkos bendrovių 

vadovams dėl 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliosiančio Bendrojo asmens duomenų apsaugos 

reglamento nuostatų taikymo. 

 

2018 m. rugsėjo 12 d. Latvijos vandens tiekėjų asociacijos atstovams suorganizuotas vizitas į 

Vilniaus miesto nuotekų valyklą ir susitikimas su Aplinkos ministerijos atstovais. 

 

2018 m. rugsėjo 13 d. LVTA inicijavo pasitarimą LR Seimo frakcijoje „Tvarka ir teisingumas“ dėl 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto.  

 

2018 m. rugsėjo 18 d. LVTA inicijavo pasitarimą LR Seimo Socialdemokratų darbo frakcijoje ir 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijoje dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto.  

 

2018 m. spalio 29 d. susitikime su LR Seimo pirmininku V.Pranckiečiu aptartas Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas ir kiti asociacijai svarbūs klausimai. 

 

 

DALYVAUTA PASITARIMUOSE, SEMINARUOSE, KONFERENCIJOSE 

 

 

2018 m. sausio 18 d. dalyvauta statybos sektoriaus visuomeninių organizacijų susitikime, kuriame 

buvo aptartas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos, Lietuvos statybininkų asociacijos, asociacijos 

„Lietuvos keliai“, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos, Lietuvos vandens 

tiekėjų asociacijos, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos, Lietuvos santechnikų 

asociacijos bendradarbiavimo memorandumas, kuris buvo pasirašytas 2018 m. kovo 20 d. 

 

2018 m. vasario 1 – 2 d. dalyvauta Lietuvos profesinių sąjungų „Solidarumas“ seminare 

vandentvarkos įmonių darbuotojams ir vadovams Palangoje. 

 

2018 m. vasario 6 d. dalyvauta Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo posėdyje. 

 

2018 m. vasario 14 d. dalyvauta Lietuvos geologijos tarnybos surengtame Lietuvos hidrogeologijos 

atlaso pristatyme. 

 

2018 m. vasario 15 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime dėl Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto.  

 

2018 m. vasario 21 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime dėl Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto.  
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2018 m. kovo 2 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime dėl Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto, įtvirtinančio įmonių stambinimo 

modelį ir jo įgyvendinimo tvarką (techninę specifikaciją). 

 

2018 m. kovo 13 d. dalyvauta Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo posėdyje. 

 

2018 m. balandžio 11 d. dalyvauta Kibernetinio saugumo tarybos posėdyje. 

 

2018 m. balandžio 13 d. dalyvauta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos pramonininkų 

konfederacijos prezidiumo posėdyje. 

 

2018 m. balandžio 18 d. dalyvauta LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje 

dėl 2007 – 2013 m. laikotarpiu ES lėšomis finansuotų viešosios infrastruktūros projektų 

įgyvendinimo (vandentiekio ir nuotekų tinklai). 

 

2018 m. gegužės 2 d. dalyvauta LR Seimo Energetikos komisijos pirmininko V.Poderio 

organizuotame pasitarime dėl vartotojų aprūpinimo karštu vandeniu teisinio reglamentavimo. 

Pasitarime dalyvavo ir Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas V.Lukoševičius. 

 

2018 m. gegužės 4 d. dalyvauta vandentvarkos ūkio darbuotojų dienos paminėjime UAB „Tauragės 

vandenys“. 

 

2018 m. gegužės 8 d. dalyvauta Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo posėdyje. 

 

2018 m. gegužės 8 d. dalyvauta LR Vyriausybės kanclerių pasitarime, kur buvo aptartas Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas.  

 

2018 m. gegužės 9 d. dalyvauta pasitarime su LR Seimo Ekonomikos komiteto pirmininku 

R.Sinkevičiumi. Aptarti vartotojų aprūpinimo karštu vandeniu teisinio reglamentavimo klausimai. 

 

2018 m. gegužės 21 d. dalyvauta renginyje „Vanduo į kiekvienus namus“ Kėdainiuose. 

 

2018 m. gegužės 25 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime dėl Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto.  

 

2018 m. birželio 18 d. dalyvauta LR Seimo Energetikos komisijos pirmininko V.Poderio 

organizuotame pasitarime dėl vartotojų aprūpinimo karštu vandeniu teisinio reglamentavimo. 

 

2018 m. birželio 23 – 24 d. dalyvauta UAB „Šiaulių vandenys“ vandentvarkos darbuotojų 

sąskrydyje Šiauliuose.  

 

2018 m. birželio 27 d. dalyvauta LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje 

dėl 2007 – 2013 m. laikotarpiu ES lėšomis finansuotų viešosios infrastruktūros projektų 

įgyvendinimo (vandentiekio ir nuotekų tinklai). 

 

2018 m. birželio 29 d. susitikime su LR Seimo pirmininku V.Pranckiečiu aptartas Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas.  

 

2018 m. liepos 26 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime dėl tiekiamo 

geriamojo vandens kokybės kontrolės ir gyventojų saugumo užtikrinimo. 

 

2018 m. rugpjūčio 31 d. dalyvauta Kibernetinio saugumo tarybos posėdyje LR Krašto apsaugos 

ministerijoje. 
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2018 m. rugsėjo 8 – 9 d. dalyvauta UAB „Šilutės vandenys“ darbuotojų šventėje. 

 

2018 m. rugsėjo 21 d. dalyvauta šalių (Lietuvos statybininkų asociacija, asociacija „Lietuvos 

keliai“, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, Lietuvos vandens tiekėjų 

asociacija, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija ir Lietuvos santechnikų 

asociacija), 2018 03 20 pasirašiusių bendradarbiavimo memorandumą, posėdyje.  

 

2018 m. rugsėjo 25 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime , kurio tikslas 

išnagrinėti teisės aktų nuostatas, susijusias su geriamojo vandens kokybės kontrolės užtikrinimu. 

 

2018 m. rugsėjo 25 d. dalyvauta Lietuvos Verslo Tarybos Lietuvos verslo lyderių susitikime 

Vilniaus klube. 

 

2018 m. rugsėjo 26 d. dalyvauta LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dėl vandens 

valymo įrenginių kontrolės (Kėdainių ir Vilniaus vandens telkinių taršos atvejai). 

 

2018 m. spalio 4 d. dalyvauta LR Vyriausybės kanclerio pirmojo pavaduotojo Deivido Matulionio 

pasitarime aptariant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimą sodų bendrijų 

teritorijose. 

 

2018 m. spalio 9 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime dėl Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ar poįstatyminių aktų keitimo galimybių, įtraukiant 

nuostatas dėl vieno tarifo taikymo individualiam nuotekų šalinimui, t.y. kaip ir centralizuotai 

surenkamoms nuotekoms. 

 

2018 m. spalio 10 d. dalyvauta LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dėl vandens 

valymo įrenginių kontrolės (Kėdainių ir Vilniaus vandens telkinių taršos atvejai, parlamentinė 

kontrolė). 

 

2018 m. spalio 12 d. dalyvauta Lietuvos savivaldybių asociacijos „Auksinių krivūlių“ 

apdovanojimų renginyje. 

 

2018 m. spalio 15 d. dalyvauta LR Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pasitarime 

dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto. 

 

2018 m. spalio 24 d. dalyvauta LR Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pasitarime 

dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto. 

 

2018 m. spalio 25 d. dalyvauta LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pasitarime dėl Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto. 

 

2018 m. lapkričio 7 d. dalyvauta Vytauto Juodkazio knygos „Požeminiai Neptūno valdų labirintai“ 

pristatyme  ir jo nuveiktus darbus bei įtaką Lietuvos hidrogeologijos mokslui. 

 

2018 m. lapkričio 7 d. dalyvauta LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje 

dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto. 

 

2018 m. lapkričio 9 d. dalyvauta pasitarime Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje aptariant 

arseno geriamajame vandenyje klausimus. 

 

2018 m. lapkričio 13 d. dalyvauta Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo posėdyje. 
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2018 m. lapkričio 14 d. dalyvauta LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pasitarime dėl Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto. 

 

2018 m. lapkričio 19 d. dalyvauta Žemės ūkio ministerijos surengtame tarpinstituciniame pasitarime 

dėl arseno geriamajame vandenyje. 

 

2018 m. lapkričio 26 d. dalyvauta pasitarime Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje aptariant 

arseno geriamajame vandenyje klausimus ir dėl geriamojo vandens programinės priežiūros planų 

parengimo. 

 

2018 m. gruodžio 7 d. dalyvauta Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo 

departamento socialinių partnerių pasitarime. 

 

2018 m. gruodžio 12 d. dalyvauta LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dėl Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekto. 

 

2018 m. gruodžio 13 d. dalyvauta Lietuvos pramonininkų konfederacijos metinių rezultatų aptarimo 

renginyje Energetikos ir technikos muziejuje. 

 

2018 m. gruodžio 21 d. dalyvauta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos posėdyje, 

kuriame buvo svarstomas klausimas dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų 

patvirtinimo bei susijusių teisės aktų pakeitimo. 

 

Pastoviai dalyvaujama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos posėdžiuose derinant 

vandentvarkos bendrovių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. 

 

Dalyvauta seminaruose ar konferencijose 

 

Seminarai 

 

2018 m. balandžio 26 d. dalyvauta seminare “Lietuvos geologija valstybės valdymo reformų 

sūkuriuose”. 

 

2018 m. gruodžio 12 d. dalyvauta seminare “Žemės gelmių išteklių naudojimo būklė ir 

perspektyvos”. 

 

 

Konferencijos 

 

2018 04 25 d. dalyvauta Lietuvos pramonininkų Metinėje Konferencijoje bei šventinėje „Lietuvos 

metų eksportuotojo“ ir „Vytauto Andriaus Graičiūno“ nominacijų įteikimo ceremonijoje. 

 

2018 05 23 – 25 d.d. surengta tarptautinė konferencija „Baltijos šalių vandentvarka 2018“ 

Palangoje. 

 

 

LVTA VEIKLOS VIEŠINIMAS 

 

2018 m. pratęsta sutartis su UAB „Komunikacinės erdvės“ dėl ryšių su visuomene paslaugų 

teikimo. 
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2018 03 22 pranešimo spaudai „Pasaulinė vandens diena: kiek ilgai turėsime, ką švęsti?“ 

parengimas ir platinimas lrytas.lt, vilniuje.info, bns.lt, kauno.diena.lt, diena.lt, klaipeda.diena.lt, 

alkas.lt, goutena.lt, ukmerge.info, gojonava.lt, govisaginas.lt, birzai.info. 

 

• https://gamta.lrytas.lt/zeme/2018/03/22/news/ar-saugu-gerti-vandeni-is-ciaupo-stai-ka-sako-

mokslininke-5337198/ 

• https://www.vilniuje.info/news/1987749 

• http://sc.bns.lt/view/item/263451 

• http://kauno.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-turesime-

ka-svesti-856335 

• http://www.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-turesime-

ka-svesti-856335 

• http://klaipeda.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-

turesime-ka-svesti-856335 

• http://alkas.lt/2018/03/22/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-turesime-ka-svesti/ 

• https://www.goutena.lt/news/1987749 

• https://www.ukmerge.info/news/1987749 

• https://www.gojonava.lt/news/1987749 

• https://www.govisaginas.lt/news/1987749 

• https://www.birzai.info/news/1987749 

 

 

2018 05 04 d. pranešimo spaudai „Vandentvarkos diena: mėgaukimės vandeniu, kol galime“ 

parengimas ir platinimas Elta.lt, diena.lt, kauno.diena.lt, Klaipeda.diena.lt, regionunaujienos.lt 

 

• Elta.lt 

• http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuviai-turi-pasaulyje-nedaznas-salygas-

megautis-svariu-vandeniu-862509 

• http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuviai-turi-pasaulyje-nedaznas-salygas-

megautis-svariu-vandeniu-862509 

• http://klaipeda.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuviai-turi-pasaulyje-nedaznas-salygas-

megautis-svariu-vandeniu-862509 

• http://www.regionunaujienos.lt/vandentvarkos-diena-megaukimes-vandeniu-kol-galime/ 

• http://news.tts.lt/vandentvarkos-diena-lietuviai-turi-pasaulyje-neda%C5%BEnas-

s%C4%85lygas-m%C4%97gautis-vandeniu/ 

• http://ag.worldpronews.com/75072/1243/0/6e1ee6ed1a0c4497d7b8c50f45292d647c0dd6e8 

 

 

2018 05 05 d. radijo laida apie vandens dieną LRT radijo laidoje Lietuvos diena, nuo 19:35 min. 

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013691013/lietuvos-diena-2018-05-05-13-00 

 

2018 05 30 d. radijo reportažas LRT laidoje „112“ apie karščius  

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013692566/laida-112-2018-05-30-10-30 

 

2018 05 31 d. pranešimas spaudai „Per karščius vandens suvartojimas išaugo tris kartus” 

parengimas ir platinimas elta.lt, lrytas.lt, diena.lt, kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, l24.lt, ve.lt, 

vilniuje.info, rokiskis.info, goklaipeda.lt, goalytus.lt 

 

• Elta.lt 

https://gamta.lrytas.lt/zeme/2018/03/22/news/ar-saugu-gerti-vandeni-is-ciaupo-stai-ka-sako-mokslininke-5337198/
https://gamta.lrytas.lt/zeme/2018/03/22/news/ar-saugu-gerti-vandeni-is-ciaupo-stai-ka-sako-mokslininke-5337198/
https://gamta.lrytas.lt/zeme/2018/03/22/news/ar-saugu-gerti-vandeni-is-ciaupo-stai-ka-sako-mokslininke-5337198/
https://www.vilniuje.info/news/1987749
https://www.vilniuje.info/news/1987749
http://sc.bns.lt/view/item/263451
http://sc.bns.lt/view/item/263451
http://kauno.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-turesime-ka-svesti-856335
http://kauno.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-turesime-ka-svesti-856335
http://kauno.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-turesime-ka-svesti-856335
http://kauno.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-turesime-ka-svesti-856335
http://www.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-turesime-ka-svesti-856335
http://www.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-turesime-ka-svesti-856335
http://www.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-turesime-ka-svesti-856335
http://www.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-turesime-ka-svesti-856335
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-turesime-ka-svesti-856335
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-turesime-ka-svesti-856335
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-turesime-ka-svesti-856335
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-turesime-ka-svesti-856335
http://alkas.lt/2018/03/22/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-turesime-ka-svesti/
http://alkas.lt/2018/03/22/pasauline-vandens-diena-kiek-ilgai-turesime-ka-svesti/
https://www.goutena.lt/news/1987749
https://www.goutena.lt/news/1987749
https://www.ukmerge.info/news/1987749
https://www.ukmerge.info/news/1987749
https://www.gojonava.lt/news/1987749
https://www.gojonava.lt/news/1987749
https://www.govisaginas.lt/news/1987749
https://www.govisaginas.lt/news/1987749
https://www.birzai.info/news/1987749
https://www.birzai.info/news/1987749
http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuviai-turi-pasaulyje-nedaznas-salygas-megautis-svariu-vandeniu-862509
http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuviai-turi-pasaulyje-nedaznas-salygas-megautis-svariu-vandeniu-862509
http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuviai-turi-pasaulyje-nedaznas-salygas-megautis-svariu-vandeniu-862509
http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuviai-turi-pasaulyje-nedaznas-salygas-megautis-svariu-vandeniu-862509
http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuviai-turi-pasaulyje-nedaznas-salygas-megautis-svariu-vandeniu-862509
http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuviai-turi-pasaulyje-nedaznas-salygas-megautis-svariu-vandeniu-862509
http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuviai-turi-pasaulyje-nedaznas-salygas-megautis-svariu-vandeniu-862509
http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuviai-turi-pasaulyje-nedaznas-salygas-megautis-svariu-vandeniu-862509
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuviai-turi-pasaulyje-nedaznas-salygas-megautis-svariu-vandeniu-862509
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuviai-turi-pasaulyje-nedaznas-salygas-megautis-svariu-vandeniu-862509
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuviai-turi-pasaulyje-nedaznas-salygas-megautis-svariu-vandeniu-862509
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuviai-turi-pasaulyje-nedaznas-salygas-megautis-svariu-vandeniu-862509
http://www.regionunaujienos.lt/vandentvarkos-diena-megaukimes-vandeniu-kol-galime/
http://www.regionunaujienos.lt/vandentvarkos-diena-megaukimes-vandeniu-kol-galime/
http://news.tts.lt/vandentvarkos-diena-lietuviai-turi-pasaulyje-neda%C5%BEnas-s%C4%85lygas-m%C4%97gautis-vandeniu/
http://news.tts.lt/vandentvarkos-diena-lietuviai-turi-pasaulyje-neda%C5%BEnas-s%C4%85lygas-m%C4%97gautis-vandeniu/
http://news.tts.lt/vandentvarkos-diena-lietuviai-turi-pasaulyje-neda%C5%BEnas-s%C4%85lygas-m%C4%97gautis-vandeniu/
http://news.tts.lt/vandentvarkos-diena-lietuviai-turi-pasaulyje-neda%C5%BEnas-s%C4%85lygas-m%C4%97gautis-vandeniu/
http://ag.worldpronews.com/75072/1243/0/6e1ee6ed1a0c4497d7b8c50f45292d647c0dd6e8
http://ag.worldpronews.com/75072/1243/0/6e1ee6ed1a0c4497d7b8c50f45292d647c0dd6e8
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013691013/lietuvos-diena-2018-05-05-13-00
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013691013/lietuvos-diena-2018-05-05-13-00
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013692566/laida-112-2018-05-30-10-30
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013692566/laida-112-2018-05-30-10-30
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• https://www.lrytas.lt/verslas/izvalgos-ir-nuomones/2018/05/31/news/per-karscius-vandens-

suvartojimas-isaugo-tris-kartus-kas-bus--6483382/ 

• http://www.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-

kartus-866296 

• http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-

kartus-866296 

• http://klaipeda.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-

kartus-866296 

• http://l24.lt/lt/ekologija-ir-gamta/item/248132-per-karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-

kartus-ar-geriamo-vandens-nepritruks 

• http://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/mokslas/per_karscius_vandens_suvartojimas_isau

go_tris_kartus__ar_geriamo_vandens_nepritruks/ 

• http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ukis/ar-nepritruks-geriamo-vandens-1638909/ 

• https://www.vilniuje.info/news/2055507 

• https://www.rokiskis.info/news/2055507 

• https://www.goklaipeda.lt/news/2055507 

• https://www.goalytus.lt/news/2055507 

 

 

2018 06 11 d. LRT radijo laida „Ryto garsai“ apie taupesnį vandens vartojimą ir neišsenkamus 

vandens išteklius, nuo 1:43:30 val. 

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013693211/ryto-garsai-2018-06-11-06-30 

 

2018 06 11 d. radijo laida apie karščius ir vandens vartojimą radijuje „Kelyje“. 

 

2018 06 11 d. LRT radijo laida „60 minučių“ Karšto vandens nuostolių problematika, nuo 16:00 

min. 

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013693252/60-minuciu-2018-06-11-17-00 

 

2018 06 11 d. pranešimo spaudai „Emigracija augina vandens kainą rajonuose, bet tarifai didės dar 

labiau, įspėja tiekėjai“ iniciavimas.  

 

https://www.15min.lt/ 

 

2018 07 01 d. pranešimo spaudai „Vandens vartotojai gali tapti šilumos tiekėjų įkaitais“ parengimas 

ir iniciavimas. 

 

https://www.lrytas.lt/verslas/izvalgos-ir-nuomones/2018/06/29/news/vandens-vartotojai-gali-tapti-

silumos-tiekeju-ikaitais-6794179/ 

 

2018 07 20 d. straipsnio „Neįveikiama lauko tualetų tvirtovė“ iniciavimas laikraštyje „Lietuvos 

žinios“. 

 

https://www.lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/neiveikiama-lauko-tualetu-tvirtove/269331 

 

2018 09 19 d. straipsnio „Merijos – prieš prievartinę tinklų plėtrą“ parengimas ir iniciavimas 

laikraštyje „Lietuvos žinios“. 

 

https://www.lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-krastas/merijos-pries-prievartine-tinklu-pletra/272539  

 

https://www.lrytas.lt/verslas/izvalgos-ir-nuomones/2018/05/31/news/per-karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-kas-bus--6483382/
https://www.lrytas.lt/verslas/izvalgos-ir-nuomones/2018/05/31/news/per-karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-kas-bus--6483382/
https://www.lrytas.lt/verslas/izvalgos-ir-nuomones/2018/05/31/news/per-karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-kas-bus--6483382/
http://www.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-866296
http://www.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-866296
http://www.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-866296
http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-866296
http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-866296
http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-866296
http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-866296
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-866296
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-866296
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-866296
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-866296
http://l24.lt/lt/ekologija-ir-gamta/item/248132-per-karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-ar-geriamo-vandens-nepritruks
http://l24.lt/lt/ekologija-ir-gamta/item/248132-per-karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-ar-geriamo-vandens-nepritruks
http://l24.lt/lt/ekologija-ir-gamta/item/248132-per-karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-ar-geriamo-vandens-nepritruks
http://l24.lt/lt/ekologija-ir-gamta/item/248132-per-karscius-vandens-suvartojimas-isaugo-tris-kartus-ar-geriamo-vandens-nepritruks
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/mokslas/per_karscius_vandens_suvartojimas_isaugo_tris_kartus__ar_geriamo_vandens_nepritruks/
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/mokslas/per_karscius_vandens_suvartojimas_isaugo_tris_kartus__ar_geriamo_vandens_nepritruks/
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/mokslas/per_karscius_vandens_suvartojimas_isaugo_tris_kartus__ar_geriamo_vandens_nepritruks/
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/mokslas/per_karscius_vandens_suvartojimas_isaugo_tris_kartus__ar_geriamo_vandens_nepritruks/
http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ukis/ar-nepritruks-geriamo-vandens-1638909/
http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ukis/ar-nepritruks-geriamo-vandens-1638909/
https://www.vilniuje.info/news/2055507
https://www.vilniuje.info/news/2055507
https://www.rokiskis.info/news/2055507
https://www.rokiskis.info/news/2055507
https://www.goklaipeda.lt/news/2055507
https://www.goklaipeda.lt/news/2055507
https://www.goalytus.lt/news/2055507
https://www.goalytus.lt/news/2055507
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013693211/ryto-garsai-2018-06-11-06-30
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013693211/ryto-garsai-2018-06-11-06-30
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013693252/60-minuciu-2018-06-11-17-00
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013693252/60-minuciu-2018-06-11-17-00
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/emigracija-augina-vandens-kaina-rajonuose-bet-tarifai-dides-dar-labiau-ispeja-tiekejai-662-983550
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/emigracija-augina-vandens-kaina-rajonuose-bet-tarifai-dides-dar-labiau-ispeja-tiekejai-662-983550
https://www.lrytas.lt/verslas/izvalgos-ir-nuomones/2018/06/29/news/vandens-vartotojai-gali-tapti-silumos-tiekeju-ikaitais-6794179/
https://www.lrytas.lt/verslas/izvalgos-ir-nuomones/2018/06/29/news/vandens-vartotojai-gali-tapti-silumos-tiekeju-ikaitais-6794179/
https://www.lrytas.lt/verslas/izvalgos-ir-nuomones/2018/06/29/news/vandens-vartotojai-gali-tapti-silumos-tiekeju-ikaitais-6794179/
https://www.lrytas.lt/verslas/izvalgos-ir-nuomones/2018/06/29/news/vandens-vartotojai-gali-tapti-silumos-tiekeju-ikaitais-6794179/
https://www.lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/neiveikiama-lauko-tualetu-tvirtove/269331
https://www.lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/neiveikiama-lauko-tualetu-tvirtove/269331
https://www.lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-krastas/merijos-pries-prievartine-tinklu-pletra/272539
https://www.lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-krastas/merijos-pries-prievartine-tinklu-pletra/272539
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2018 09 26 d. dalinis nuomonės inicijavimas LTV „Panorama“ apie vandentiekio probelmatiką, nuo 

29:20 min. 

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013703085/panorama 

 

2018 10 09 d. straipsnio „Lietuvai gresia milžiniška bauda – prieš Europą gėdą pasidarėme dėl srutų 

duobių“ parengimas ir iniciavimas. 

 

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2018/10/09/news/lietuvai-gresia-milziniska-bauda-pries-

europa-geda-pasidareme-del-srutu-duobiu-7830679/ 

 

2018 12 06 d. laida spec. tyrimas apie Astravo atominės elektrinės galimą poveikį požeminiam 

vandeniui. 

  

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013707902/specialus-

tyrimas#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=3069000 

 

 

SURENGTOS IŠVYKOS Į SPECIALIZUOTAS PARODAS, SEMINARUS 

 

2018 m. vasario 1 -2 d. (UAB „Inviktus“ kvietimu) organizuota išvyka į Varšuvą (Lenkija) 

susipažinti su ten įdiegtomis nuotolinėmis vandens apskaitos prietaisų parodymų nuskaitymo 

sistemomis. 

 

2018 m. kovo 28 30 d. organizuota išvyka į Paryžių (Prancūzija) susipažinti su įmonės SAUR, kuri 

eksploatuoja dalį Paryžiaus ir aplinkinių regionų vandentvarkos sistemų, veikla. 

 

2018 m. balandžio 17 - 20 d. organizuota išvyka į Vieną ir Zalcburgą (Austrija) susipažinti su 

įmonės E.Hawle Armaturenwerke GmbH veikla. 

 

2018 m. gegužės 13 – 18 d. organizuota išvyka į tarptautinę specializuotą parodą „Vanduo – 

nuotekos – perdirbimas - technika“ IFAT ENTSORGA 2018 Vokietijoje (Miunchene). 

 

SUDARYTOS SUTARTYS 

 

1. 2018 01 02 d. sutartis Nr.KE-20180102 su UAB „Komunikacijų erdvės“ už ryšių su visuomene 

paslaugas. 

2. 2018 01 03 d. bendradarbiavimo sutartis Nr.R8-1 su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centru dėl mokinių foto darbų konkurso „Vandens ženklai“. 

3. 2018 01 10 d. finansinės nuomos sutartis Nr.201800124 su Luminor Lizingas UAB dėl 

automobilio HONDA CR-V 1,6 Lifestyle Navi ADAS 9AT. 

4. 2018 01 10 d. įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo sutartis Nr.05/2254015 su „IfP&C Insurance AS“ (draudimas LT/AIB 1963236), 

atstovaujama Nippon Auto UAB dėl lengvojo automobilio HONDA CR-V, kėbulo 

Nr.SHSRE6880JU000251, draudimo. 

5. 2018 01 10 d. transporto priemonių draudimo sutartis su IfP&C Insurance AS“ (draudimas 

Nr.00003384), atstovaujama Nippon Auto UAB dėl lengvojo automobilio HONDA CR-V, 

valstybinis numeris KEP553, kėbulo Nr.SHSRE6880JU000251, draudimo. 

6. 2018 m. 02 01 d. paslaugų teikimo sutarties Nr.2091 – 2 su UAB „Ainava“ pakeitimas. 

7. 2018 03 08 d. sutartis Nr.710-310-59890 su ERGO Insurance SE Lietuvos filialo dėl patalpų 

draudimo. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013703085/panorama
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013703085/panorama
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2018/10/09/news/lietuvai-gresia-milziniska-bauda-pries-europa-geda-pasidareme-del-srutu-duobiu-7830679/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2018/10/09/news/lietuvai-gresia-milziniska-bauda-pries-europa-geda-pasidareme-del-srutu-duobiu-7830679/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2018/10/09/news/lietuvai-gresia-milziniska-bauda-pries-europa-geda-pasidareme-del-srutu-duobiu-7830679/
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2018/10/09/news/lietuvai-gresia-milziniska-bauda-pries-europa-geda-pasidareme-del-srutu-duobiu-7830679/
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013707902/specialus-tyrimas#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=3069000
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013707902/specialus-tyrimas#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=3069000
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013707902/specialus-tyrimas#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=3069000
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013707902/specialus-tyrimas#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=3069000
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8. 2018 03 08 d. sutartis Nr.710-660-1101460 su ERGO Insurance SE Lietuvos filialo dėl 

bendrosios civilinės atsakomybės. 

9. 2018 03 19 d. sutartis Nr.TAV 57-18 su UAB „ESKOM“ viešbutis „Vanagupė“ dėl paslaugų 

suteikimo. 

10. 2018 03 19 d. terminuotos nuomos sutartis renginio ir poilsio tikslais Nr.VPK-R Nr.04  su UAB 

„Varnių piras ir Ko“. 

11. 2018 04 05 d. sutartis dėl paramos suteikimo su UAB „Hnit-Baltic“. 

12. 2018 04 30 d. vertimo paslaugų teikimo sutartis Nr.2018/04/30 su UAB „Vertimo namai“. 

13. 2018 05 02 d. autorinio kūrinio užsakymo sutartis Nr.AS-18-05-01 su Olga Padvaiskiene.  

14. 2018 05 04 d. sutartis Nr.2018-05-04/00037 su UAB „ARTIS CONSORCIUM“ dėl renginio 

organizavimo. 

15. 2018 05 11 d. sutartis Nr.U0030911 su AB „Kopa“ dėl spaudos darbų. 

16. 2018 05 16 d. sutartis Nr.TAV 72-18 su UAB „ESKOM“ viešbutis „Vanagupė“ dėl paslaugų 

suteikimo. 

17. 2018 05 23 d. sutartis su grupe DiscoVery dėl programos atlikimo. 

18. 2018 08 06 d. sutartis Nr.2018/08/06 Nr.PS/110 su Arkangelo konferencijų ir meno centru dėl 

patalpų nuomos renginiui. 

19. 2018 11 05 d. sutartis Nr.P17-0000/0938 su UAB „Nippon auto“ dėl ratų pasaugos. 

20. 2018 11 14 d. sutartis Nr.2018-11-14/00048 su UAB „ARTIS CONSORCIUM“ dėl renginio 

organizavimo. 

21. 2018 11 21 d. sutartis Nr.18-E02-01504 su UAB „EMP recycling“ dėl atliekų tvarkymo. 

22. 2018 11 22 d. sutartis Nr.2018/11/22 su UAB „Opera“ dėl renginio aptarnavimo. 

23. 2018 12 07 d. paslaugų teikimo sutarties Nr.2091-3 pakeitimas dėl MMA padidėjimo. 

24. 2018 12 20 d. sutartis Nr.05/2402034 su „If P&C Insurance AS“ filialu Lietuvoje dėl transporto 

priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimo. 

 

 

ATLIKTOS VANDENTVARKOS ĮMONIŲ APKLAUSOS IR  

APIBENDRINTI SURINKTI DUOMENYS 

 

2018 m. gegužės 8 d. surinkti duomenys apie ES finansinės paramos sąlygas ir bendrojo 

finansavimo lėšų grąžinimą. 

 

2018 m. lapkričio 30 d. surinkti duomenys apie būstų prijungimą prie nuotekų surinkimo sistemų. 

 

 

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.   

2018 m. organizuoti vandentvarkos įmonių darbuotojų mokymai ir atestacija, kurių 

metu buvo atestuoti 28 specialistai.  

Atestuotiems specialistams buvo suteiktos ypatingojo statinio statybos vadovo, 

ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingojo statinio statybos techninės 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a
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priežiūros vadovo, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo, 

ypatingojo statinio projekto dalies vadovo,  ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio 

projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 

vadovo kvalifikacijos bei įteikti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos 

atestatai. 

Statybos specialistų, turinčių aukštąjį ir aukštesnįjį neuniversitetinį išsilavinimą 

atestavimas buvo vykdomas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 

„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ ir šio dokumento pakeitimais 

bei kitais teisiniais dokumentais.  

2018 m. kovo, gegužės, spalio ir gruodžio mėnesiais buvo organizuoti parengiamieji 

mokymo kursai vandentvarkos įmonių darbuotojų atestavimui pagal parengtas ir patvirtintas 

vertinimo egzaminų programas. Šiuos mokymus išklausė 28 specialistai. Atitinkamai buvo 

organizuoti ir profesinių žinių vertinimo egzaminai.   

2018 m. sausio mėn. 18 d. buvo organizuoti 10 ak. val. trukmės kvalifikacijos 

tobulinimo kursai statybos specialistams ir ekspertams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo 

programas M-087-12-LVTA (8 ak. val.) ir M-085-12-LVTA (2 ak. val.). Šių kursų išklausė ir 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus gavo 115 specialisų (ypatingojo statinio statybos vadovai, 

ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ypatingojo statinio specialiųjų statybos 

darbų vadovai, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovai, statinio 

projekto ekspertizės vadovai, statinio projekto dalies ekspertizės vadovai, statinio ekspertizės 

vadovai, statinio dalies ekspertizės vadovai).  

2018 m. vasario mėn. 28 d. buvo organizuoti 6 ak. val. trukmės kvalifikacijos 

tobulinimo kursai statybos specialistams ir ekspertams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo 

programas M-087-12-LVTA (4 ak. val.) ir M-085-12-LVTA (2 ak. val.). Šių kursų išklausė ir 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus gavo 76 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, statinio 

projekto ekspertizės vadovai, statinio projekto dalies ekspertizės vadovai, statinio ekspertizės 

vadovai, statinio dalies ekspertizės vadovai). 

2018 m. vasario mėn. 28 d. buvo organizuoti 6 ak. val. trukmės kvalifikacijos 

tobulinimo kursai projektuotojams ir ekspertams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo 

programas M-086-12-LVTA (4 ak. val.) ir M-085-12-LVTA (2 ak. val.). Šių kursų išklausė ir 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus gavo 79 specialistai (ypatingojo statinio projekto vadovai, 

ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovai, ypatingojo statinio projekto dalies 

vadovai, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovai, statinio projekto 

ekspertizės vadovai, statinio projekto dalies ekspertizės vadovai, statinio ekspertizės vadovai, 

statinio dalies ekspertizės vadovai).  

2018 m. kovo mėn. 27 d. buvo organizuoti 10 ak. val. trukmės kvalifikacijos 

tobulinimo kursai statybos specialistams ir ekspertams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo 

programas M-087-12-LVTA (8 ak. val.) ir M-085-12-LVTA (2 ak. val.). Šių kursų išklausė ir 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus gavo 58 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, statinio 

projekto ekspertizės vadovai, statinio projekto dalies ekspertizės vadovai, statinio ekspertizės 

vadovai, statinio dalies ekspertizės vadovai). 

2018 m. spalio mėn. 18 d. buvo organizuoti 9 ak. val. trukmės kvalifikacijos 

tobulinimo kursai projektuotojams ir ekspertams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo 

programas M-086-12-LVTA (6 ak. val.) ir M-085-12-LVTA (3 ak. val.). Šių kursų išklausė ir 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus gavo 81 specialistas (ypatingojo statinio projekto vadovai, 

ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovai, ypatingojo statinio projekto dalies 

vadovai, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovai, statinio projekto 

ekspertizės vadovai, statinio projekto dalies ekspertizės vadovai, statinio ekspertizės vadovai, 

statinio dalies ekspertizės vadovai).  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
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2018 m. buvo gauti 34 specialistų prašymai dėl profesinių žinių patikrinimo ir 

įvertinimo. Dalis pateiktų prašymų neatitiko ypatingų statinių vadovų išsilavinimo ir profesinės 

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

įvertinimo pažymėjimai buvo išduoti 28 specialistams. Pareiškėjų, kurių profesinės žinios būtų 

įvertintos neigiamai, nebuvo. 

Buvo vykdomas intensyvus darbas, ruošiantis 2019 metų atestacijai. 

 

 

TARPTAUTINIAI RYŠIAI 

 

Pastovūs ryšiai su Latvijos ir Estijos vandens tiekėjų asociacijomis. 

 

2018 m. rugsėjo 26 – 27 d. dalyvauta Baltijos šalių vandens tiekėjų asociacijų susitikime Veru 

(Estijoje). 

 

KITI ĮVYKIAI 

 

2018 m. apdovanotieji Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojo garbės ženklu: 

 

Leonas Makūnas (AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius) 

Rimas Arlinskas (UAB „Ukmergės vandenys“ direktorius) 

Jonas Gečas (UAB „Tauragės vandenys“ technikos direktorius) 

Zigmas Jurgutavičius (VĮ „Visagino energija“ generalinis direktorius) 

Bronius Paliulis (UAB „Kelmės vanduo“ direktorius) 

Pranas Mitkevičius (UAB „Prienų vandenys“ direktorius) 

Stasys Tamulionis (UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktorius) 

 

2018 m. Aplinkos ministerijos garbės raštais apdovanoti: 

 

UAB „Telšių vandenys“ gamybos direktorius Sigitas Stulpinas  

UAB „Jonavos vandenys“ ekologė-projektų vadovė Rosita Vaikšnorienė 

UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus pavaduotojas Stanislavas Gilvydis  

UAB „Zarasų vandenys“ abonentinio skyriaus inžinierius Algirdas Malinauskas  

UAB „Zarasų vandenys“ energetinio skyriaus elektrikas Vytas Navickas  

UAB „Anykščių vandenys“ direktorius Arvydas Katuoka 

UAB „Anykščių vandenys“ vyr. buhalterė Vida Strolienė 

UAB „Anykščių vandenys“ mechanikas Valentinas Rudokas 

UAB „Šilutės vandenys“  meistras – šaltkalvis Raimondas Mišeikis 

UAB „Raseinių vandenys“ kontrolierius Arvydas Lekečinskas 

UAB „Utenos vandenys“ vandentiekio ūkio viršininkas Algirdas Kraujalis 

VĮ „Visagino energija“ gamybos direktorius Arūnas Kalauskas 

VĮ „Visagino energija“ inžinerinių tinklų baro viršininkas Alfonsas Šimulynas 

VĮ „Visagino energija“ energetikos skyriaus vadovas Anatolij Dodonov 

UAB „Aukštaitijos vandenys“ metrologijos inžinierė Regina Dulkienė 
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UAB „Šiaulių vandenys“ projektų direktorius Aurimas Rutkauskas 

 

2018 m. LVTA garbės raštais už ilgametį, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą vandentvarkos ūkio 

srityje apdovanoti: 

 

UAB „Tauragės vandenys“ vyriausioji buhalterė Virgilija Martinkienė 

UAB „Tauragės vandenys“ buhalterė-kasininkė Marija Geštautienė 

UAB „Tauragės vandenys“ inžinierė Birutė Olberkė 

UAB „Tauragės vandenys“ elektromonteris Stasys Jončas  

UAB „Tauragės vandenys“ šaltkalvis-remontininkas Egidijus Kazlauskas 

  

UAB „Infrastruktūros inžinerija“ plėtros direktorius Renaldas Aleksandravičius 

 

UAB „Širvintų vandenys“ vyr. buhalterė Janina Masiulionienė 

UAB „Širvintų vandenys“ abonentinio skyriaus viršininkė Vijolė Žinienė 

UAB „Širvintų vandenys“ vandenviečių meistrė – abonentinio skyriaus sąskaitininkė Nijolė 

Valeišienė 

 

UAB „Anykščių vandenys“ automatikas Andrius Vaičiūnas 

UAB „Anykščių vandenys“ elektrikas Miroslavas Vaitkevičius 

UAB „Anykščių vandenys“ vandenvalos cecho operatorius Juozas Baskutis 

UAB „Anykščių vandenys“ laboratorijos vedėja Vidutė Vėtienė 

 

UAB „Šilutės vandenys“ vairuotojas – šaltkalvis Mindaugas Kakta 

UAB „Šilutės vandenys“ šaltkalvis Valentinas Virbučianskas 

UAB „Šilutės vandenys“ pardavimų skyriaus buhalterė Jolanta Puzienė 

UAB „Šilutės vandenys“ meistras šaltkalvis Vidas Ciparis 

UAB „Šilutės vandenys“ padalinio vadovas Vytautas Rauka 

UAB „Šilutės vandenys“ inžinierius – mechanikas Valdas Urbonas 

UAB „Šilutės vandenys“ padalinio vadovas Raimondas Ptašinskas 

 

UAB „Raseinių vandenys“ buhalterė Judita Greičiuvienė 

UAB „Raseinių vandenys“  distancinio pulto operatorius Kęstutis Misevičius 

UAB „Raseinių vandenys“ nuotekų tinklų šaltkalvis, vairuotojas Jonas Butvilas 

 

UAB „Utenos vandenys“ vyresnė buhalterė Irena Pranskūnienė 

UAB „Utenos vandenys“ vyriausiojo energetiko tarnybos elektrikas Dalius Bivainis 

 

VĮ „Visagino energija“ remonto darbų ir techninės priežiūros inžinierė Olga Račkauskienė 

VĮ „Visagino energija“ avarinių ir atstatomųjų darbų šaltkalvis Vaidas Dubakas 

VĮ „Visagino energija“ vairuotojas operatorius Ivan Isajev 

VĮ „Visagino energija“ ekskavatorininkas mašinistas Edmundas Jatkevičius 

VĮ „Visagino energija“ meistras Tadas Ridzikas 

VĮ „Visagino energija“ valymo įrangos operatorė Tatjana Černatinskaja 

VĮ „Visagino energija“ valymo įrangos operatorius Petras Velička 

VĮ „Visagino energija“ kilnojamųjų kompresorių su vidaus degimo varikliais mašinistas Marjan 

Petkun 

VĮ „Visagino energija“ perpumpavimo stoties mašinistė Valentina Beločkina 

 

UAB „Aukštaitijos vandenys“ ekonomikos ir planavimo skyriaus ekonomistė Laura Šateikienė 

UAB „Aukštaitijos vandenys“ AVS tarnybos kontrolinių matavimo prietaisų ir ryšių aparatūros 

derintojas  Kęstutis Kazlauskas 



 

32 

 

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

Saulius Zimavičius 

 

UAB „Šiaulių vandenys“ vyresnioji buhalterė Valerija Bingelienė 

UAB „Šiaulių vandenys“ viešųjų pirkimų skyriaus viršininkė Sigita Beržinskienė 

UAB „Šiaulių vandenys“ avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis Artūras Gailius 

UAB „Šiaulių vandenys“ vyresnysis operatorius Ramūnas Jasaitis 

UAB „Šiaulių vandenys“ šaltkalvis remontininkas Vaidotas Polujanskas 

 

UAB „Vilniaus vandenys“  nuotekų valymo departamento nuotekų technologas Jonas Klebonas 

UAB „Vilniaus vandenys“  vandentiekio tinklų skyriaus vyresnysis inžinierius Janušas 

Dombrovskis 

UAB „Vilniaus vandenys“  avarijų likvidavimo skyriaus avarinių darbų vadovas Arvydas Pajaujis  

UAB „Vilniaus vandenys“  laboratorijos vandens kokybės ekspertė Diana Uždavinienė 

UAB „Vilniaus vandenys“ avarijų likvidavimo skyriaus vyresnysis šaltkalvis Henrikas Remeika 

UAB „Vilniaus vandenys“ apskaitų valdymo departamento vyresnysis apskaitų inžinierius 

Romualdas Gečas 

UAB „Vilniaus vandenys“ energetinių įrenginių priežiūros skyriaus inžinierius Česlovas 

Kačkovskis 

UAB „Vilniaus vandenys“  nuotekų stočių skyriaus inžinierius Vitas Zdoba 

UAB „Vilniaus vandenys“  nuotekų tinklų skyriaus vyr. šaltkalvis Jan Grinevič 

 

Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ vairuotojas – traktorininkas, 

vandentiekio ir nuotekų tinklų šaltkalvis apeivis Antanas Blaževičius 

Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ vyr. buhalterė Daliai Vansauskienė 

 

UAB „Sweco Lietuva“ projektų vadovė Genė Umbrasaitė 

 

UAB „Pakruojo vandentiekis“ vandens apskaitos kontrolierė Bronė Činčiuvienė 

UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus pavaduotoja Laima Bernotienė 

UAB „Pakruojo vandentiekis“ šaltkalvis – tekintojas Stanislovas Augėnas 

 

UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorijos vedėja Ramunė Vimbarienė 

UAB „Kauno vandenys“ abonentų skyriaus inžinierė Rita Gagienė 

UAB „Kauno vandenys“ energetikos skyriaus metrologijos grupės vadovė Nijolė Būblienė 

UAB „Kauno vandenys“ energetikos skyriaus elektrikas brigadininkas Enrikas Stašaitis 

UAB „Kauno vandenys“ gamybos skyriaus meistras Sigitas Valaitis 

UAB „Kauno vandenys“ vandens tyrimo laboratorijos vairuotojas mėginių ėmėjas Veras Keršys 

UAB „Kauno vandenys“ abonentų skyriaus apskaitos specialistė Vilija Palmira Baltrušaitienė 

UAB „Kauno vandenys“ vandens skaitiklių patikros ir remonto grupės meistras Algirdas 

Ivanauskas 

UAB „Kauno vandenys“ abonentų skyriaus klientų aptarnavimo ir apskaitos grupės vadovė 

Virginija Egidija Pajaujienė 

UAB „Kauno vandenys“ gamybos skyriaus avarinės tarnybos viršininkas Rimas Stunžėnas 

UAB „Kauno vandenys“ gamybos skyriaus vairuotojas tinklo šaltkalvis Juozas Kazlauskas 

UAB „Kauno vandenys“ gamybos skyriaus ekspeditorius sandėlininkas Aivaras Višinskas 

UAB „Kauno vandenys“ energetikos skyriaus technikė apskaitininkė Rasa Narutienė 

UAB „Kauno vandenys“ energetikos skyriaus elektrikas (darbų vadovas) Kazimieras Petrulis 

UAB „Kauno vandenys“ centrinės dispečerinės proceso valdymo inžinierius Valdemaras 

Taraškevičius 

UAB „Kauno vandenys“ centrinės dispečerinės proceso vyriausiasis technologas Edvardas Guoga 

 

VĮ „Visagino energija“ sunkvežimio keltuvo vairuotojas Algis Rudokas 
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VĮ „Visagino energija“ elektros įrangos remonto ir techninės priežiūros el. monteris Alexey Eremin 

VĮ „Visagino energija“ transporto ir apsaugos skyriaus vadovė Meilutė Jurgutavičienė 

VĮ „Visagino energija“ sandėlio vedėja Olga Popova 

VĮ „Visagino energija“ buhalterė Valentina Miltina 

 

UAB „Ukmergės vandenys“ vadybininkė Regina Rakauskienė  

UAB „Ukmergės vandenys“ šaltkalvis-remontininkas Vygantas Burlėga  

UAB „Ukmergės vandenys“ avarinių atstatomųjų darbų šaltkalvis Romualdas Guja 

UAB „Ukmergės vandenys“ ekskavatorininkas Saulius Žeruolis 

UAB „Ukmergės vandenys“ meistras Kazys Stasiūnas 

UAB „Ukmergės vandenys“ valymo įrenginių operatorius Stanislovas Jakubonis  

 
 

2018 m. vykdomas projektas – paskaitos vaikams „Ar tau įdomus geriamasis vanduo?“ 

 

2018 m. suorganizuotas moksleivių foto darbų konkursą „VANDENS ŽENKLAI“, kurio 

nugalėtojai buvo apdovanoti gegužės 24 d. tarptautinės konferencijos „Baltijos šalių vandentvarka 

2018“ metu Palangoje. 
 

2018 m. birželio 15 - 17 d. Lūkšto parke, Telšių rajone, įvyko LVTA sąskrydis „Mūsų vardas 

Lietuva!“. 

 

ASOCIACIJOS 2018 M. LEIDINIAI 

 

LVTA informacinis leidinys „Vandentvarka“ (52 ir 53 numeriai). 

 

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

 

TEIKIAMA INFORMACIJA 

 

Pastoviai renkama ir teikiama Teisės aktų registre skelbiama vandentvarkos ūkio 

darbuotojams aktuali informacija (pateikta 216 teisinių dokumentų): 

1. 2018 01 03 raštas Nr.1 

2. 2018 02 05 raštas Nr.9 

3. 2018 04 04 raštas Nr.38 

4. 2018 05 07 raštas Nr.49 

5. 2018 06 05 raštas Nr.56 

6. 2018 07 03 raštas Nr.62 

7. 2018 08 02 raštas Nr.66 

8. 2018 09 10 raštas Nr.87 

9. 2018 10 02 raštas Nr.94 

10. 2018 11 06 raštas Nr.110 

11. 2018 12 04 raštas Nr.116 

 

Parengti raštai valstybinėms institucijoms dėl iškilusių problemų sprendimo 

 

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

vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų E-044-16-LVTA, E-045-16-LVTA ir E-046-

16-LVTA atnaujinimo (2018 01 10 Nr.2).  

2. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.17-9859(2) (dėl normatyvinio dokumento 

LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ 

projekto )2018 01 17 Nr.4). 
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3. Aplinkos ministerijai dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr.X-764 1, 

3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 34 1, 35, 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 

(projekto Nr. 17-8980) (2018 01 31 Nr.8). 

4. Aplinkos ministerijai dėl projekto Nr.17-1480 (Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo projektas) (2018 02 05 Nr.10). 

5. Aplinkos ministerijai dėl teisės aktų projekto Nr.18-693 ir 18-695 (Lietuvos Respublikos 

mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr.VIII-1183 pakeitimo įstatymo projektas) (2018 02 06 

Nr.11). 

6. Aplinkos ministerijai dėl tarptautinės konferencijos „Baltijos šalių vandentvarka 2018“ (2018 02 

14 Nr.14). 

7. Aplinkos ministerijai dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr.X-764 1, 

3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 34 1, 35, 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 

(projekto Nr. 17-8980)(2) (2018 02 28 Nr.21). 

8. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.18-1942 (dėl Nuotekų tvarkymo reglamento 

patvirtinimo pakeitimo projekto) (2018 03 23 Nr.23). 

9. LR Seimo nariui Virgilijui Poderiui, LR Seimo nariui Juozui Varžgaliui dėl geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr.X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 34 

1, 35, 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (projekto Nr. 17-8980)(2) (2018 03 14 Nr.25). 

10. Aplinkos ministerijai dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto 

vandens kokybės (naujos redakcijos) projekto (2018 03 19 Nr.26). 

11. Sveikatos apsaugos ministerijai, kopija Aplinkos ministerijai dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (naujos redakcijos) projekto (2018 03 19 

Nr.27). 

12. Ūkio viceministrui Gediminui Miškiniui, kopija Lietuvos savivaldybių asociacijai, dėl Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr.4-553 „Dėl Lietuvos Respublikos 

ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr.4-523 „Dėl teisinei metrologijai priskirtų 

matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ (2018 04 17 Nr.41). 

13. Aplinkos ministerijai dėl apdovanojimų vandentvarkos darbuotojų dienos proga (2018 04 17 

Nr.42). 

14. Aplinkos ministerijai, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui dėl atstovo skyrimo į 

respublikinio moksleivių konkurso darbų vertinimo komisiją (2018 05 03 Nr.47). 

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 

Nr.X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių pakeitimo ir įstatymo 

papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu projekto (2018 05 08 Nr.50). 

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kancleriui, kopija Aplinkos ministrui, dėl ekonominių 

pasekmių perdavus karšto vandens tiekimo veiklą geriamojo vandens tiekėjams (2018 05 11 Nr.51). 

17. Aplinkos ministerijai dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žmonėms vartoti skirto 

vandens kokybės (naujos redakcijos) projekto (2018 05 22 Nr.53). 

18. Aplinkos apsaugos agentūrai dėl teisės akto projekto Nr.18-5864 (dėl Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo) (2018 

05 29 Nr.54). 

19. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl informacijos pateikimo (2018 06 05 

Nr.55). 

20. Aplinkos ministerijai dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr.X-764 1, 

3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 341, 

351 straipsniais ir priedu projekto (2018 06 05 Nr.57). 

21. Aplinkos apsaugos agentūrai dėl teisės akto projekto Nr.18-7712 (2018 06 27 Nr.59). 

22. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui dėl geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr.X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 

straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu projekto Nr.17-8980(5) 

(2018 06 29 Nr.61). 
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23. Aplinkos ministerijai dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo dėl tiekiamo geriamojo 

vandens kokybės kontrolės ir gyventojų saugumo užtikrinimo (2018 07 30 Nr.64). 

24. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui dėl atstovo delegavimo į sektorinį profesinį 

komitetą (2018 08 02 Nr.67). 

25. Lietuvos Respublikos Seimo nariams dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo Nr.X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių pakeitimo ir 

įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu projekto Nr.17-8980(5) (2018 09 11 Nr.88). 

26. Savivaldybių merams dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr.X-764 1, 

3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 341, 

351 straipsniais ir priedu projekto Nr.17-8980(5) (2018 09 11 Nr.89). 

27. Europos Komisijai dėl Lietuvos Respublikos vandentvarkos įmonėms pritaikytų finansinių 

korekcijų už stebėsenos (rezultato) rodiklių nepasiekimą, įgyvendinus Europos Sąjungos 2007-3013 

metų struktūrinės paramos lėšomis finansuotus VP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ projektus (2018 09 11 Nr.90). 

28. Aplinkos ministerijai dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo papildymo (2018 09 25 

Nr.92). 

29. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui dėl geriamojo vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr.X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 

straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu projekto Nr.XIIIIP-2577 

(2018 10 03 Nr.95). 

30. Sveikatos apsaugos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo 

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr.V-69 

„Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar 

kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo 

tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, 

profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ projekto Nr.18-11278 (2018 10 04 Nr.97).  

31. Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui dėl geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr.X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 

33, 34, 35, 38 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu projekto 

Nr.XIIIIP-2577 (2018 10 15 Nr.100). 

32. Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetui dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo Nr.X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių 

pakeitimo ir įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu projekto Nr.XIIIIP-2577 (2018 10 17 

Nr.101). 

33. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.17-9859(3) (Dėl normatyvinio dokumento 

LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ 

projektas) (2018 10 17 Nr.102).  

34. Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui dėl geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įstatymo Nr.X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 

straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu projekto Nr.XIIIIP-2577 

(2018 10 22 Nr.103). 

35. Aplinkos ministerijai dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento pakeitimo (2018 10 22 

Nr.104). 

36. Aplinkos ministerijai dėl teisės akto projekto Nr.18-695(2) (Lietuvos Respublikos mokesčio už 

aplinkos teršimą įstatymo Nr.VIII-1183 pakeitimo įstatymo projektas (2018 11 06 Nr.107). 

37. VĮ Turto bankui dėl informacijos pateikimo (2018 11 13 Nr.112). 

38. Aplinkos ministerijai dėl duomenų direktyvos 91/271/EEB įgyvendinimui pateikimo (2018 11 

30 Nr.115). 

39. Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui dėl geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įstatymo Nr.X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 

straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu projekto Nr.XIIIIP-

2577(2) ir jam pateiktų papildomų pastabų (2018 12 11 Nr.118). 
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40. LR Seimui dėl klaidingai paskelbtos informacijos (2018 12 21 Nr.137). 

41. Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 

projekto ir susijusių įstatymų projektų derinimo (2018 12 27 Nr.138). 

 

Parengti raštai LVTA nariams dėl iškilusių problemų sprendimo 

 

1. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl 2018 m. LVTA veiklos programos (2018 01 15 

Nr.3). 

2. Įmonių vadovams dėl tarptautinės konferencijos „Baltijos šalių vandentvarka 2018“ (2018 01 24 

Nr.5). 

3. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl LVTA pajamų sąmatos sudarymo (2018 01 29 Nr.6). 

4. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl LVTA pajamų sąmatos sudarymo (2018 02 12 

Nr.13). 

5. Vandentvarkos bendrovėms dėl edukacinio projekto „Ar tau įdomus geriamasis vanduo?“ (2018 

02 21 Nr.17). 

6. Vandentvarkos bendrovėms dėl kasmetinio statistinio leidinio (2018 04 24 Nr.43). 

7. Įmonių vadovams dėl tarptautinės konferencijos „Baltijos šalių vandentvarka 2018“ (2018 04 26 

Nr.45). 

8. Vandentvarkos bendrovėms dėl moksleivių kūrybinių darbų konkurso (2018 05 14 Nr.52). 

9. Vandentvarkos bendrovėms dėl kasmetinio statistinio leidinio (2018 06 28 Nr.60). 

10. LVTA nariams ir asocijuotiems nariams dėl standartų atrinkimo ir vertimo (2018 07 30 Nr.63). 

11. Vandentvarkos įmonėms dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo (2018 08 01 Nr.65). 

12. Vandentvarkos įmonių vadovams dėl išverstų Lietuvos standartų LST EN naudojimo (2018 12 

04 Nr.117). 

 

TEISINIAI DOKUMENTAI 

  

2018 m. priimti svarbiausi teisiniai dokumentai, susiję su vandentvarkos ūkiu: 

 

1. Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei 

kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymas 

(LRS 2018-01-12 įstatymas Nr. XIII-992, TAR id.kodas 2018-01004). 

2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 

straipsnio pakeitimo įstatymas (LRS 2018-01-12 įstatymas Nr. XIII-999, TAR id.kodas 2018-

01011). 

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

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (LR AM 2018-03-21 įsakymas 

Nr.D1-218, TAR id.kodas 2018-04326). 

4. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 

O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ 

pakeitimo (VKEKK 2018-03-29 nutarimas Nr. O3E-91, TAR id.kodas 2018-04780). 

5. Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl Teisinio 

metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp 

periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (LR ŪM 2018-05-08 

įsakymas Nr.4-271, TAR id.kodas 2018-07463). 

6. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 

„Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (VKEKK 2018-05-10 nutarimas Nr. O3E-148, TAR id.kodas 2018-07612). 

7. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 10, 

12, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas (LRS 2018-05-17 įstatymas Nr. XIII-1164, TAR 

id.kodas 2018-08638). 
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8. 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 

(LR AM 2018-05-29 įsakymas Nr.D1-415, TAR id.kodas 2018-08684). 

9. Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo 

(LRV 2018-06-06 nutarimas Nr. 558, TAR id.kodas 2018-09731). 

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

Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (LR AM 2018-06-19 įsakymas Nr.D1-535, 

TAR id.kodas 2018-10554). 

11. Dėl 2017 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių (VKEKK 2018-06-28 nutarimas Nr. O3E-

202, TAR id.kodas 2018-10713). 

12. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. 

liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-230 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir 

mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo (LR AM, LR FM 2018-06-28 įsakymas Nr.D1-

616/1K-233, TAR id.kodas 2018-10803). 

13. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1-412 „Dėl 

Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (LR AM 2018-06-28 

įsakymas Nr.D1-626, TAR id.kodas 2018-10864). 

14. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų 

suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių 

įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymą“ pakeitimo 

(LRV 2018-06-20 nutarimas Nr. 620, TAR id.kodas 2018-10870). 

15. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 

O3E-202 „Dėl 2017 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių“ pakeitimo (VKEKK 2018-07-20 

nutarimas Nr. O3E-231, TAR id.kodas 2018-12255). 

16. Dėl 2017 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nustatymo (VKEKK 2018-07-20 nutarimas Nr. 

O3E-232, TAR id.kodas 2018-12256). 

17. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl 

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

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (LR AM 2018-09-06 

įsakymas Nr.D1-807, TAR id.kodas 2018-14232). 

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

Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (LR AM 2018-09-25 įsakymas Nr.D1-847, 

TAR id.kodas 2018-15266). 

19. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 9, 

26, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas (LRS 2018-11-15 įstatymas Nr. XIII-1629, TAR 

id.kodas 2018-18919). 

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

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (LR AM 2018-12-06 įsakymas 

Nr.D1-1065, TAR id.kodas 2018-20066). 

21. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl Geriamojo 

vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (LRV 2018-12-12 nutarimas Nr. 1258, TAR id.kodas 2018-20519). 

22. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl 

Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo (LRV 2018-12-12 nutarimas Nr. 1259, TAR id.kodas 2018-20520). 

23. Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 

įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo (VKEKK 2018-12-21 

nutarimas Nr. O3E-459, TAR id.kodas 2018-21253). 
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24. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 

O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ 

pakeitimo (VKEKK 2018-12-21 nutarimas Nr. O3E-460, TAR id.kodas 2018-21254). 

25. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 

6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo 

pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu įstatymas (LRS 2018-12-20 

įstatymas Nr. XIII-1892, TAR id.kodas 2019-00098). 

 

Reziume:  

 

           Pažymėtina, kad ir 2019 metams  spręstini klausimai yra šie: 

 

1. Kokybiškas, kartu su vandentvarkos įmonėmis, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos įgyvendinimo  valdymas, stebėsena, asociacijos narių atstovavimas 

bendriems interesams įgyvendinti LR valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose. 

2. Naujos redakcijos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymo poįstatyminių teisės aktų nuostatų ruošimas, jų pateikimas ruošiančiajai institucijai ir 

įgyvendinimas. 

Svarbiausi pasiūlymai, argumentai ir LVTA  pozicija: Iki Įstatymo įsigaliojimo Vyriausybė, 

aplinkos ministras ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija per teisės aktų nustatytus 

terminus turės priimti šiuos teisės aktus arba galiojančių teisės aktų pakeitimus, o LVTA planuoja 

teikti pastabas bei pasiūlymus (numatoma iki 13 projektų).  Koordinuoti Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių pastangas, rengiant bei teikiant vandentvarkos sektoriui 

svarbių įstatymų pakeitimo projektus ir šių įstatymų įgyvendinančių teisės aktų projektus. 

3. Kaimo gyvenviečių vandentvarkos ūkio atnaujinimo, protingos ir ekonomiškai pagrįstos ūkio 

plėtros klausimų sprendimas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

prieinamumo didinimas. Kaimo gyvenviečių vandentvarkos įrenginių ir tinklų perėmimas ir 

atstatymas. 

4. Ekonomiškai naudingas ir realiai įgyvendintinas vandentvarkos įmonių stambinimas. Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio sustambinimas, siekiant didesnio veiklos efektyvumo ir 

paslaugų kainos ir kokybės.  Įgyvendinimo priemonės: dalyvauti įmonių stambinimo modelio 

kūrimo procese. 

5. 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.   

6. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo poįstatyminiuose aktuose 

įgyvendinimas.  

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

tolesnio panaudojimo problemos sprendimas. Nuotekų dumblo deponavimo aikštelių sutvarkymas. 

8. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas. Naujų vartotojų 

prijungimo prie naujai nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų klausimų sprendimas (sistemos 

supaprastinimas). 

LVTA veiklos, nustatant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

kryptis ir prioritetus, prognozės ir problemos, numatymas, kuriose teritorijose bus plėtojama 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, o kuriose viešasis vandens tiekimas 

bus vykdomas kitomis priemonėmis.  

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

apmokėjimo sistemos tobulinimas, identifikuojant visas šio sektoriaus problemas ir nustatant 

kainodaros principus. 
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10. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įteisinimas bei apskaita. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos teisinio 

reglamentavimo tobulinimas.  

11. ES fondų lėšų įtraukimas į paslaugų kainą klausimo sprendimas. Įteisinti laipsnišką lėšų 

kaupimą atstatant infrastruktūrą, kuri buvo finansuojama naudojant ES lėšas. 

12. Kasmetinio statistinio leidinio „Lietuvos miestų ir rajonų vandentvarkos įmonių metų veiklos 

rodikliai“ parengimas. 

13. 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. 

14. Naudingų vandentvarkos įmonėms sprendinių siekimas dėl vandentvarkos įmonėms 

konstatuojamų pažeidimų nepasiekus stebėsenos (rezultato) rodiklių. 

15.Bendradarbiavimas su LR Aplinkos ministerija ir kitomis institucijomis, įgyvendinant: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-13 nutarimas Nr.167 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“.   

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-02-01 nutarimas Nr.88 „Dėl vandenų srities plėtros 2017–

2023 metų programos patvirtinimo“. 

 

 

 

Prezidentas 

 

Bronius Miežutavičius 

 




