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ors vasara ir pasiþymi santykine ramybe,
vis dëlto keletà svarbiø ávykiø bei faktø bûtø
galima iðskirti. Pavasará prasidëjæs Vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo ástatymo svarstymas
baigësi tuo, jog Seimas nusprendë gràþinti já patobulinti. Reikia pripaþinti, jog ástatymo rengëjai
turëjo labiau padirbëti: informuoti visuomenæ,
savivaldybes, Seimo narius, pagrásti ástatymo bûtinybæ ir reikalingumà. Reikëtø siekti, kad netolimoje ateityje ne maþiau nei 95% Lietuvos gyventojø galëtø naudotis kokybiðkomis vandens
paslaugomis. Jeigu paèiam nebûtø tekæ dalyvauti visø ðeðiø komitetø svarstymuose, galvoèiau, jog ástatymo galutinë redakcija dar gana
toli. Tie, kurie buvo nusistatæ prieð ástatymo priëmimà, bandë dirbtinai þongliruoti gautø pastabø skaièiumi, ið kuriø 90 proc. buvo neesminës, redakcinio pobûdþio. Nustebino ðtai kas.
Ástatymo projektas buvo patvirtintas Vyriausybës. Pagal elementarià partinæ logikà Seimo daugumos koalicijai atstovaujantys Seimo nariai,
svarstydami tos paèios koalicijos sudarytos Vyriausybës pateiktà projektà, neturëtø bûti beatodairiðkais ástatymo prieðininkais. Nagrinëjant
atskiras ir labai svarbias ástatymo nuostatas, opozicijos atstovai pademonstravo tikrà reikalo es-

mës supratimà ir pilietiðkumà. Konstruktyvi kritika reikalinga, taèiau dalies daugumà sudaranèiø deputatø pademonstruota pozicija nustebino ne tik mane. Vienas komitetas, „pasvarstæs“ kelias minutes, nusprendë, jog ástatymo projektas nepriimtinas, kitø komitetø nariai, diskutuodami apie Lietuvos vandentvarkos ateitá, rëmësi tik savo asmenine patirtimi. Buvo Seimo
nariø, kurie gerai suprato ástatymo logikà ir jo
reikalingumà Lietuvos gyventojams, taèiau anksèiau paminëtas ástatymo gràþinimo faktas rodo,
jog tokiø tautos atstovø buvo maþuma. Aplinkos ministerija pakoregavo projektà ir pateikë
suinteresuotoms ðalims pakartotiniam derinimui.
Aiðku viena, jeigu daugumos koalicijà sudaranèios partijos nesusitars, kad ástatymas Lietuvai
reikalingas ir turi bûti artimiausiu metu priimtas,
dokumentas taip ir liks projektu. Kartu tai bus
labai aiðki þinia gyventojams: ðiai daugumos koalicijai nerûpi, kad Lietuvos gyventojams, ið kuriø
du treèdaliai geria vandená ið ðuliniø, bûtø uþtikrintas aukðtos kokybës vandens paslaugø teikimas, o ðito tikrai reikëtø tikëtis ið ES narës.
Yra ir gerø þiniø. Birþelio 17 d. Lisabonoje Lietuvos vandens tiekëjø asociacija buvo oficialiai
priimta á ES ðaliø vandentvarkos asociacijø organizacijà EUREAU. Ði organizacija jau veikia 30
metø. Europos komisija jà pripaþino derybø/diskusijø partnere. Visi EK parengti ir vandentvakos sektoriaus veiklà reglamentuojantys dokumentø projektai visada derinami su EAREAU,
kuri savo sprendimus priima tik konsensuso pagrindu. Taigi mûsø asociacijai atsirado galimybë
labai operatyviai gauti paèià naujausià informacijà mus dominanèiais klausimais, aktyviai dalyvauti formuojant Europos vandentvarkos ûkio
politikà. EUREAU geguþës 25 d. Briuselyje surengë tarptautinæ konferencijà, skirtà naujø ES
nariø vandentvarkos problemoms. Dalyvavo beveik visø naujokiø, EK ir Europarlamento atstovai. Lietuvai atstovavo Kauno, Panevëþio ir Kelmës vandentvarkos bendroviø vadovai.
Geguþës 5-àjà paminëjome profesinæ ðventæ, kurios metu buvo apdovanoti moksleiviø foto darbø konkurso „Vandens kelias” laureatai
bei vandentvarkos bendroviø vieðøjø ryðiø konkurso nugalëtojai. Didþiøjø bendroviø grupëje
jais tapo UAB „Vilniaus vandenys”, o vidutinio
dydþio ámoniø grupëje – UAB „Telðiø vandenys“.

Konkursas vyks ir kitais metais. Tikimës, jog jis
taps tradiciniu asociacijos renginiu.
Birþelio 18–19 d. Birðtone vyko asociacijos sàskrydis, kurio organizatoriais buvo praeitø metø
nugalëtojai – UAB „Prienø vandenys”. LVTA vardu dëkoju bendrovës kolektyvui ir jo vadovui
Pranui Mitkevièiui uþ smagø ir labai gerai organizuotà renginá. Ðá kartà nugalëjo „Dzûkijos vandenys”, kurie ir bus 2006 metø sàskrydþio ðeimininkai.
Vasarai ápusëjus paðtininkai nusprendë vienaðaliðkai pasigerinti savo finansinius reikalus. Lietuvos paðtas pasiûlë vandentvarkos bendrovëms
pasiraðyti sutartis, pagal kurias uþ ið gyventojo
priimtà mokestá uþ vandens paslaugas vandentvarkos bendrovës turëtø sumokëti paðtui 1,20
Lt. Pirma, pagal ankstesnius normatyvinius dokumentus, toks þingsnis turi bûti atitinkamai suderintas, o tai nebuvo padaryta. Antra vertus,
ðiuo metu gyventojai uþ komunalines paslaugas
atsiskaito ávairiais bûdais – per paðtà, internetu,
bankuose. Atsiskaitydami pastaraisiais dviem bûdais gyventojai patys sumoka uþ operacijà, todël paðto pasiûlytas variantas diskriminuotø kitus vartotojus. Kaþkam vis dar atrodo, jog vandentvarkos bendrovës padidëjusias sànaudas turi
padengti ið savo lëðø. ðiuo atveju sàvokos „savos
lëðos“ nëra. Visos jos – tai gyventojø sumokëti
mokesèiai uþ paslaugas. Tad didinant bendrovëms kaðtø naðtà, didëtø vandens paslaugø kaina,
kurià sumokëtø ir internetu ar banke susimokëjæ asmenys. Norëdami iðvengti diskriminacijos
gyventojai patys turi pasirinkti atsiskaitymo uþ
komunalines paslaugas bûdà.
Ruduo þada bûti darbingas. Ypatingas dëmesys bus skirtas naujos redakcijos Vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo ástatymo projekto svarstymui, kuris truks ne vienà mënesá. Lapkrièio
mënesá Palangoje numatoma tradicinë trijø Baltijos valstybiø giminingø asociacijø konferencija
tema „Vandentvarkos ûkio valdymas: patirtis ir
iððûkiai”. Tà patá mënesá asociacijos atstovai vyks
á tarptautinæ konferencijà Stokholme, skirtà nuotekø tvarkymo klausimams. Ir tai tik dalis mûsø
veiklos programos.
Linkiu kolegoms vasarà sukauptà energijà
efektyviai panaudoti rudens darbams.

LVTA prezidentas A. Abromavièius

FOTOKONKURSAS „VANDENS KELIAS 2004–2005“

I vietos laimëtojos Rûtos Anulytës darbas
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UAB „KAUNO VANDENYS“ –
NAUJAS VEIKLOS PLANAVIMO,
BIUDÞETØ SUDARYMO IR
KONTROLËS PROJEKTAS

N

uolat besikeièianèios ekonominës sàlygos verèia bendroves lanksèiai ir operatyviai vertinti esamà
miesto vandentvarkos ûkio padëtá, nustatyti plëtros
perspektyvas, modernizuoti bendroviø verslo valdymà. UAB „Kauno vandenys“ specialistø pastangomis, konsultuojant verslo analitikos ir finansø planavimo konsultacijas teikianèiai UAB „Veritana“
(www.veritana.lt), kuri yra oficialus vokieèiø programinës árangos gamintojo kompanijos CP CORPORATE PLANNER® (toliau CP) atstovas Lietuvoje ir
Latvijoje, ádiegtas veiklos planavimo, biudþetø sudarymo ir kontrolës projektas – nuo duomenø struktûros analizës ir duomenø ávedimo iki ataskaitø sukûrimo ir vartotojø mokymo. Tai yra patikimas, pasaulinës praktikos patikrintas sprendimas, funkcionalus, greitai ádiegiamas, reikalaujantis minimaliø techninës prieþiûros ir administravimo resursø.
Veiklos planavimo ir kontrolës projektai ádiegti
ðimtuose didþiøjø Europos ámoniø ir organizacijø.
Lietuvoje CP naudoja tokios kompanijos kaip AB
„Baltijos laivø statykla“, AB „Kauno grûdai“, AB
„Aviakompanija Lietuva“, AB „Maþeikiø nafta“,
AB „Freda“, UAB „Nemuno bangos grupë“ ir kitos. Daugiau informacijos apie CP ádiegimus galima
rasti adresu: www.corporate-planning.com.
CP – tai lanksti vadybos personalui skirta informacijos valdymo ir kontrolës sistema, padedanti
greitai analizuoti verslo duomenis ir nustatyti ilgalaikius veiklos tikslus bei aktyviai vadovauti atskiriems padaliniams. Su CP galima iðkelti bendrovës
tikslus, apibrëþti jø ágyvendinimo strategijas ir priimti
svarbius sprendimus.
Vienas CP privalumø – galimybë parengti
jungtinius finansø planus, kuriuose yra susieti pelno

ir nuostolio, balanso bei piniginiø srautø straipsniai.
Dabar galime ávertinti tam tikros verslo strategijos
átakà pinigø srautams bei nuspræsti, ar strategija
tinkama, ar ne. Ðiø dienø rinkos pokyèiai staigûs ir
netikëti. CP naudojamø priemoniø lankstumo dëka galësime plëtoti ir keisti savo duomenø bazës
struktûrà neturëdami jokiø programavimo þiniø.
Taigi struktûra visuomet bus „ðiuolaikiðka“. Lanksti
„CP Import Manager“ programa padeda greitai ir
nesunkiai perkelti duomenis ið esamø bendrovës
sistemø. Duomenø importui naudojami ASCII, Excel, XML formatai.
Ataskaitos ir elektroninës lentelës HTML formatu gali bûti skelbiamos internete, ataskaitos PDF
formatu gali bûti siunèiamos elektroniniu paðtu. Á
Excel, Word ir PowerPoint ataskaitas, elektronines
lenteles ir grafikus galime perkelti tiesiogiai ið CP
programos.
CP ádiegta daugybë priemoniø, padedanèiø priimti sprendimus, tad bendrovës specialistai gali daugiau laiko skirti duomenø analizei ir planavimui, o
ne duomenims ávesti ar struktûrai modeliuoti.
CP projekto ádiegimo bendrovëje „Kauno vandenys“ pradþia buvo UAB „Kauno vandenys“ specialistø mokymas specializuotoje UAB „Veritana“
mokymo bazëje supaþindinant sistemos naudotojus su medþio struktûra ir jos konstravimo principais, duomenø ávedimu ir planavimu, laiko juostos
nustatymu, duomenø srautø kopijavimu, nenuostolingumo taðko analize, elektroninëmis lentelëmis, diagramø konstravimo galimybëmis, Pareto
analizës metodu, modeliavimo metodo taikymu,
ataskaitø kûrimo principais, duomenø importu,
vadovo dëþutës sukûrimo principais.

Áþanga
A.Abromavièius

2 psl.

UAB „Kauno vandenys“ naujas
veiklos planavimo, biudþetø
sudarymo ir kontrolës projektas
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7psl.
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UAB „Vilniaus vandenys“ tæsia
senojo vandentiekio tradicijas
B.Mieþutavièius

Naujienos, ávykiai, faktai

12 psl.

15 psl.

REKLAMA:

UAB „Bipa“

8-9 psl.

UAB „Vilakra“

14 psl.

„Vandentvarka“

16 psl.

3

Projektà suskirstëme á kelis aiðkiai apibrëþtus ir
iðmatuojamus etapus: analizæ ir projektavimà, pritaikymà (parametrizavimà, duomenø struktûrø kûrimà), diegimà bei palaikymà ir tolimesná plëtojimà.
Pirmasis etapas – analizë – susideda ið keliø lygiag-

reèiø procesø:
• parengiamas dokumentas poreikiø apibûdinimo bei detaliø reikalavimø sistemoms,
• pateikiamas bei patvirtinamas projektiniø
sprendiniø apraðymas bei sistemos dizaino ðablo-

Valdymo analizës grafikai

Grafikai

nai; taip sumaþinama projekto rizika, aiðkiau kontroliuojami ir tikslinami projekto kaðtai, laikas ir apimtis kiekviename etape.
Analizë ir projektavimas. Pagrindiniai etapo
rezultatai – detalus reikalavimø sistemai apibûdinimas,
projektiniø sprendiniø apraðymas, sistemos dizainas
bei bûsimosios sistemos plëtojimo galimybës ateityje.
Ðiame etape patikslinama projekto apimtis, biudþetas (prireikus) ir kalendorinis darbø atlikimo grafikas.
Pritaikymas (parametrizavimas) – analizës
metu realizuojami nustatyti bei patvirtinti sprendimai, sukuriamos duomenø struktûros, ávedami faktiniai duomenys ir atliekami pirminiai sistemos testai. Rezultatas – veikianti ir pritaikyta sistema.
Diegimas – jau pritaikytos programos bandomoji eksploatacija ir ádiegimas (parametrø nustatymas, konfigûravimas ir pan.). Diegimo metu mokomi
CP vartotojai.
Didþiausia CP diegimo darbo sànaudø dalis – 51
proc. – teko paskirstytø sànaudø naujoje sistemoje
apraðymui, 20 proc. – sàskaitø plano perþiûrëjimui
(pakeitimui), 12 proc. – situacijos analizei ir bendovës poreikiø nustatymui, 17 proc. – duomenø importui ir kitiems darbams.
CP realizuotos visos daþniausiai naudojamos veiklos planavimo funkcijos ir galimybë vykdyti slenkantá daugiametá prognozavimà. Biudþetas gali bûti
formuojamas bet kuriam pasirinktam laikotarpiui
ir taikomas visai bendrovei, jos padaliniams arba
atskirai veiklos srièiai. Planavimo „ið virðaus á apaèià“ ir „ið apaèios á virðø“ priemonës padidina biudþeto sudarytojø atsakomybæ:
• biudþetavimas „ið virðaus á apaèià“;
• biudþetavimas „ið apaèios á virðø“;
• „kas jeigu…?“ situacijos modeliavimas;
• pinigø srautø prognozavimas;
• trendo ekstrapoliavimas;
• tikslø siekimas;
• jungtinis veiklos vienetø planavimas;
• biudþeto suvienijimas;
• kredito ir investicijø planavimas.
CP leidþia kurti keletà biudþeto versijø, kurias
galima modeliuoti bei palyginti su faktiðkais arba
istoriniais duomenimis, t. y. su bet kuriuo vartotojo
pasirinktu duomenø srautu (pavyzdþiui, biudþetas,
prognozë, optimistinis variantas, pesimistinis variantas, variantas A ir panaðiai). CP lengvai suderinama
ir su kompanijos vidinio judëjimo operacijomis bei
kaðtø pervedimais ið vieno veiklos centro á kità.

„Kas, jeigu…?“ scenarijaus
planavimas

KK A3 Administracinës veiklos sànaudos
Straipsniø pavadinimas
1. Ilgalaikio turto nusidëvëjimas
2. Medþiagos
3. Darbo apmokëjimas
4. Atskaitymai soc. draudimui
5. Elektros energija
6. Ðilumos energija
7.1 Remonto darbai
7.2 Bankø paslaugos
7.3 Telekomunikacijø paslaugos
7.4 Gyventojø ámoniø surinkimo sànaudos
7.5 Kitos paslaugos
7 Paslaugos ir darbai pagal sutartis
8.1 Ið jø: kanceliarinës, paðto sànaudos
8.2 Darbuotojø kvalifikacijos këlimas
8.3 Draudimo sànaudos
8.4 Nuomos sànaudos
8.5 Abejotinø skolø sànaudos
8.6 Turto maþëjimo sànaudos
8.7 Atidëjimø sànaudos
8.8 Kitos sànaudos
8 Kitos sànaudos
A3 Administracinës veiklos sànaudos
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2004 January - April
Biudþetas
Jan - Apr

Faktas
Jan - Apr

Nuokrypis nuo
biudþeto, LT

Praëjusieji metai
Jan - Apr

Nuokrypis nuo
biudþeto, %

Nuokrypis nuo
praëj. metø, %

2004 biudþetas

Naudojantis CP, paprasta modeliuoti galimus
ateities ávykius. Bet kuriam elementui ar kintanèiam
periodui galima pritaikyti daugybæ modeliavimo
filtrø. Pakanka pelës mygtuko spragtelëjimo, kad
modeliavimo rezultatai bûtø átraukti á biudþetà arba
atmesti. Tai ypaè svarbu norint iðtirti neplanuotø
permainø poveiká, pavyzdþiui, klientams ir tiekëjams.
CP atskleidþia modeliuojamø veiksniø átakà
grafiðkai ir skaitiniu pavidalu. Tik ávertinus optimistiná
ir pesimistiná ávykiø scenarijø galima pasirinkti
tinkamiausià strategijà.

Valdymo analizë

CP realizuoti susijæ analizës árankiai:
• fakto ir biudþeto palyginimas;
• skirtumo analizë, leidþianti automatinæ
detalizacijà;
• pagrindiniai veiklos rodikliai;
• pelno ir nuostolio lûþio taðko analizë;
• analizë pagal Pareto dësná 80/20;
• pagrindiniø santykiø analizë ir modeliai;
• iðimtiniø ávykiø ataskaitos.

Grafikai

CP realizuotas lankstus ir visapusiðkas, sudëtingas grafikø valdymas su daugybe galimø
diagramø ir schemø tipø. Vizualiai pateiktà informacijà lengva analizuoti ir átraukti á ataskaitas.

Ataskaitos

CP ávairiais bûdais galima parengti informacijos ataskaitas. Tai gali bûti tiek neprognozuota pelno ir nuostolio ataskaita elektroninës lentelës pavidalu, tiek mënesio pabaigos ataskaita, paskelbta internete arba kompanijos intranete. Vizualiai pateiktose ataskaitose ir grafikuose iðryðkinami nuokrypiai ir paþymëtos ypatingo dëmesio reikalaujanèios sritys. CP ataskaitø valdymas yra daug greitesnis negu elektroninës lentelës. Yra sukurta nemaþai ataskaitø ðablonø, paprastai ir greitai panaudojamø. Ataskaitos bet kuriuo metu gali bûti atnaujintos naujausiais duomenimis.

Vadovo dëþutë („Boss box“)

„Boss box“ – tai specialiai vadovui sukurta
funkcija, kurioje pateikiama visa reikalinga informacija apie kompanijos veiklà ir rezultatus.
Reikalavimai „Corporate Planner“ darbo stoties techninei ir sisteminei programinei árangai
Optimali konfigûracija:
Pentium IV 1,6 GHz, 512 Mb operatyviosios
atminties, 10 GB HDD, 17” spalvotas monitorius.
Reikalavimai spausdinimo renginiams:
visi su „Windows“ operacijø sistema veikiantys spausdintuvai.
Reikalavimai kompiuteriø tinklui:
„Windows NT“, „Windows 2000/XP“, tinklo
pralaidumas 10/100 mb/s.

UAB „Kauno vandenys“
ekonomikos direktorius Juozas Buðmonas

KLAIPËDOJE KURIAMA NAUJA VANDENS
TIEKIMO TVARKA
V

alstybës teisinës aplinkos pokyèiai sudarë
prielaidas sukurti naujà tvarkà, aiðkiau reglamentuojanèià ðalto vandens tiekëjo ir vartotojo santykius. Ypaè neapibrëþtas anksèiau buvo
vandens apskaitos prietaisø árengimo ir eksploatavimo finansavimas. Ðá neapibrëþtumà ið esmës paðalino Valstybinës kainø ir energetikos
komisijos Ðalto vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo kainø nustatymo metodikos pakeitimai,
kuriais leidþiama ðalto vandens apskaitos prietaisø árengimo ir eksploatavimo sànaudas
átraukti á ðalto vandens kainà.
Atsiþvelgdami á ðias naujoves AB „Klaipëdos
vanduo“ specialistai parengë naujà „Daugiabuèiø namø patalpø savininkø ir nuomininkø
sunaudoto vandens apskaitos ir atsiskaitymo
uþ já tvarkos“ projektà ir ðiø metø geguþës 10 d.
pateikë já svarstyti visuomenei. Iki ðiø metø liepos 15 d. jau gauti netgi 106 pasiûlymai. Ávertinus gautas daugiabuèiø namø bendrijø, butø
ûkio administravimo bendroviø, Klaipëdos miesto savivaldybës specialistø, LR Aplinkos ministerijos specialistø, Klaipëdos miesto savivaldybës

tarybos, profesiniø sàjungø ir darbdaviø organizacijø triðalës tarybos, AB „Klaipëdos energija“ specialistø pastabas ir pasiûlymus, naujoji
tvarka bus teikiama tvirtinti Klaipëdos miesto
tarybai ir, jei pritars miesto politikai, ji taps praktiniu dokumentu, apibrëþianèiu vandens tiekëjo ir abonento santykius.
Jûsø dëmesiui pateikiame esminius „Daugiabuèiø namø patalpø savininkø ir nuomininkø
sunaudoto vandens apskaitos ir atsiskaitymo
uþ já tvarkos“ projekto akcentus.

Ðalto ir karðto vandens apskaitos
prietaisø árengimas
1997 12 31 Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimas Nr. 1507 „Dël dujø, elektros ir
ðiluminës energijos, ðalto bei karðto vandens
apskaitos prietaisø árengimo ir eksploatavimo“
numato, kad vandens apskaitos prietaisø árengimas ir eksploatavimas yra paslaugos teikëjo
prievolë. Taèiau ðalto vandens tiekëjas, varþomas Kainø ir energetikos komisijos sprendimø,

negalëjo átraukti skaitikliø árengimo kaðtø á ðalto vandens kainà. Ðiuo metu ðalto vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo kainø nustatymo
metodikoje numatyta galimybë átraukti ðalto
vandens apskaitos prietaisø árengimo ir eksploatavimo kaðtus á ðalto vandens kainà ið esmës
pakeitë situacijà. Naujoji tvarka numato, kad
ðalto vandens skaitiklio árengimà ir eksploatavimà organizuoja tiekëjas, o vartotojas atsiskaito sumokëdamas ðalto vandens kainà.
AB „Klaipëdos vanduo“ jau nuo ðiø metø
geguþës mënesio pradëjo árenginëti ir eksploatuoti ðalto vandens apskaitos prietaisus daugiabuèiø namø butuose. Planuojama per trejus
metus visiðkai pakeisti ir árengti ðalto vandens
apskaitos prietaisus Klaipëdoje ir Gargþduose.
Visai kitokia karðto vandens apskaitos prietaisø árengimo ir eksploatavimo padëtis. Kadangi karðto vandens apskaitos prietaiso árengimas ir eksploatavimas yra karðto vandens tiekëjo prievolë, o esant dabartinei situacijai
Klaipëdoje ir Gargþduose nëra karðto vandens
tiekëjo, reikëjo ieðkoti iðeities, kas árengs ir eks-
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ploatuos karðto vandens apskaitos prietaisus.
Numatyti keli variantai. Kai nëra karðto vandens tiekëjo, AB „Klaipëdos vanduo“ árengia
karðto vandens apskaitos prietaisus, jei vartotojas uþ tai sumoka. Esant karðto vandens tiekëjui, uþ ðias árengimo ir eksploatavimo paslaugas sumoka karðto vandens tiekëjas arba pats árengia
karðto vandens apskaitos prietaisus.
Taip pat tvarkoje numatytos ávairios situacijos, kurios gali kilti árengiant bei keièiant vandens apskaitos prietaisus, kuriø tiksliai neapibrëþia ðiuo metu galiojantys teisës aktai.

Vandens kiekis, suvartotas bendroms namo reikmëms
Daþniausiai ávadinio skaitiklio vandens rodmenys nesutampa su abonentø deklaruotu pagal
jø butuose esanèius apskaitos prietaisus vandens
kiekiu. Taèiau naujos statybos namuose (pastatytuose vadovaujantis STR 2.07.01:2003 normomis) skirtumo tarp ávadinio skaitiklio ir butams árengtø apskaitos prietaisø praktiðkai nëra, ir tai patvirtina tinkamà vandens apskaità.
1995 m. vasario 21 d. LR Daugiabuèiø namø
savininkø bendrijø ástatyme Nr. I-798 numatyta,
kad vandentiekio stovai yra bendrojo naudojimo inþinerinë áranga. Visas ávadinio apskaitos
prietaiso apskaitytas vandens kiekis yra suvartojamas name. Net jei jo neparodo butuose árengti vandens skaitikliai, jis vis viena yra suvartojamas
bendrojo naudojimo inþinerinëje árangoje arba
namo bendrasavininkø bendroms reikmëms. Todël, remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.76 ir 4.82 straipsniais, kurie numato,
kad „kiekvienas ið bendraturèiø proporcingai savo daliai atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip
pat privalo apmokëti iðlaidas jam iðlaikyti ir iðsaugoti, mokesèiams, rinkliavoms ir kitoms ámokoms“, tvarkoje áraðyta nuostata, kad bendroms
namo reikmëms suvartotas vandens kiekis kartà per mënesá padalijamas proporcingai gyvenamøjø ir negyvenamøjø patalpø plotui ir áraðomas á abonento sàskaità.
Siekdami didinti vartotojø suinteresuotumà
maþesniu neapskaitomo vandens kiekiu, AB
„Klaipëdos vanduo“ specialistai numato skatinanèià priemonæ: jeigu skirtumas tarp ávadinio
skaitiklio rodmenø bei abonentø skaitikliø rodmenø sumos (áskaièiuojant ir mokanèius pagal
normatyvus, jeigu tokiø name yra) nevirðija 10
proc. patiekto á namà vandens kiekio, ðiuos nuostolius padengia AB „Klaipëdos vanduo“. Kita

R

Vandens suvartojimo normos
Naujoje tvarkoje átvirtinamos ir naujos vandens suvartojimo normos. Kai neliko gyventojø
registracijos, sudëtinga nustatyti bute gyvenanèius þmones. Kadangi vandens suvartojimo normos nustatomos pagal gyvenanèiø þmoniø skaièiø ir bute esanèiø patogumø lygá, atsirado galimybë piktnaudþiauti pateikiant neteisingus duomenis apie bute gyvenanèiø þmoniø skaièiø.
1996 11 22 LR Statybos ir urbanistikos ministerijos ásakymu Nr. 172 patvirtintø Vandentvarkos ûkio naudojimo taisykliø 9.16 punkte numatyta, kad „...ABONENTAS privalo kartà per
ketvirtá pateikti TIEKËJUI namo butø ir jø gyventojø skaièiø, nurodydamas esamus butuose
patogumus.“ Atsiþvelgiant á ðià teisës normà,
naujoje tvarkoje yra numatyta, kad buto savininkas, kuris uþ vandens tiekimo ir nuotekø
ðalinimo paslaugas atsiskaito pagal normatyvus, privalo kartà per pusmetá deklaruoti bute
gyvenanèiø þmoniø skaièiø ir patogumø lygá.
Prieðingu atveju vandens suvartojimas bus skaièiuojamas atsiþvelgiant á vandens suvartojimo
normas pagal buto plotà. Taip pat tvarkoje yra
numatyta ir atsakomybë uþ neteisingà ar melagingà bute gyvenanèiø þmoniø skaièiaus deklaravimà.

Standartinës vandens tiekimo ir
nuotekø tvarkymo sutartys
Pagal naujosios tvarkos projektà parengti ir
tipiniø sutarèiø tarp AB „Klaipëdos vanduo“ ir
vartotojø projektai. Siûloma tvarka susistemina ir daugelá normø, kurios pagal vidinius vandens tiekimo ámonës dokumentus buvo taikomos praktiðkai. Ðalto vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo standartinës sutarties sàlygos
yra privalomos abiem ðalims, taèiau ðalto vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo sutartyje gali
bûti nustatomos ir abiem pusëms priimtinos bei
teisës aktø nuostatoms neprieðtaraujanèios individualiai ðaliø aptartos sàlygos. Tvarkoje numatyta, kad ðalto vandens tiekëjas kvieèia kiekvienà daugiabuèio namo butø ir kitø patalpø

savininkà ar nuomininkà pasiraðyti ðalto vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo sutartá. Standartinës sutartys taip pat bus paskelbtos vieðai
ir bus privalomos visiems, de facto besinaudojantiems ðalto vandens tiekëjo paslaugomis, nesvarbu, yra sudaryta raðytinë sutartis ar ne, t.
y. faktinis naudojimasis vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo paslauga reiðkia ðalto vandens
tiekimo ir nuotekø tvarkymo sutarties pasiraðymà. Jei vandens vartotojas nori sudaryti raðytinæ vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo
sutartá, tuo atveju jis turi kreiptis á AB „Klaipëdos vanduo“ Klientø aptarnavimo skyriaus specialistus.

Atsiþvelgiame á pastabas
Klaipëdos miesto tarybos patvirtinta naujoji
„Daugiabuèiø namø patalpø savininkø ir nuomininkø sunaudoto vandens apskaitos ir atsiskaitymo uþ já tvarka“ ið esmës iðspræs daugelá
neaiðkiø klausimø tarp ðalto vandens tiekëjo ir
vartotojø Klaipëdos ir Gargþdø miestuose.
Ðiuo metu, atsiþvelgiant á iðsakytas vertingas pastabas ir pageidavimus, rengiamas galutinis Tvarkos projektas. Visi pasiûlymai dël Tvarkos su komentarais ir galutiniu Tvarkos projektu bus pateikti visoms suinteresuotoms organizacijoms. AB „Klaipëdos vanduo“ á diskusijà dël
ðios Tvarkos sàmoningai stengësi átraukti kuo
daugiau suinteresuotø organizacijø. Primygtinai buvo praðoma visus pasiûlymus ir pastabas
pateikti raðtu, kad bûtø iðvengta galimø spekuliacijø svarstant Tvarkos projektà miesto taryboje. Á visus racionalius pasiûlymus, kurie neprieðtarauja galiojantiems norminiams aktams,
buvo atsiþvelgta. Apie Tvarkos projekto eigà
nuolat informuojama Klaipëdos miesto bendruomenë. Nuo geguþës mën. iki ðiol Klaipëdos miesto dienraðèiuose jau paskelbti trys su
ðia tvarka susijæ straipsniai. AB „Klaipëdos vanduo“ specialistai sulaukë daug gyventojø skambuèiø. Vieni Tvarkà peikë, kiti gyrë, taèiau visuose gyventojø komentaruose vyravo viena
mintis – laikas keisti ðiuo metu galiojanèià vandens tiekimo ir apskaitos tvarkà, jà tobulinti,
labiau apibrëþti.
Ðios tvarkos projektas yra paskelbtas AB
„Klaipëdos vanduo“ internetiniame puslapyje
www.vanduo.lt.

AB „Klaipëdos vanduo“
Pardavimø departamento direktorius
Dangeras Aleksandrovas

AB „KLAIPËDOS VANDUO” MIESTO VAIKAMS
DOVANOJO ÞAIDIMO AIKÐTELES

ugsëjo penktà dienà „Klaipëdos vanduo”
iðkilmingai atidarë uostamiesèio vaikams dovanotas þaidimo aikðteles.
Savo lëðomis bendrovë árengë ir miestui dovanojo ðeðias aikðteles Budelkiemio, Kuncø,
Smiltelës, Lûþø, I. Simonaitytës ir Ðiauliø gatvëse. Aikðteliø atidaryme dalyvavæs Klaipëdos
meras Rimantas Taraðkevièius pareiðkë viltá, kad
ði tradicija bus tæsiama.
Þaidimø aikðteles mieste bendrovë pradëjo árenginëti nuo praëjusiøjø metø – pernai buvo árengtos
penkios. Ðiemet paskelbtame aikðteliø konkurse
(aikðteliø pageidaujanèios daugiabuèiø gyvenamøjø
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vertus, bent procentu virðijus ðià leidþiamà normà, abonentams teks padengti visà skirtumà
tarp á ávadà patiekto ir butuose deklaruoto vandens kiekio. Taip gyventojai yra skatinami nepriartëti prie leistinos nuostoliø ribos, rûpintis per
didelio namo viduje neapskaityto vandens kiekio maþinimu.

namø bendrijos turëjo ásipareigoti jas deramai eksploatuoti) dalyvavo daugiausia pietinëje miesto dalyje ásikûrusios bendrijos. Ðeðiø aikðteliø árengimas bendrovei kainavo 7 500 litø.
AB „Klaipëdos vanduo” Generalinis direktorius Leonas Makûnas mano, kad aikðtelës
yra tinkamose vietose ir tikisi, kad jos bus deramai priþiûrimos ir saugomos.
Aikðteles dar iki oficialaus jø atidarymo iðbandë vaikai. Aðtuoneriø metø Roberta dþiaugësi, kad dabar turës, kur suptis – iki ðiol daugiabuèio kieme stovëjo tik dar tarybinius laikus
menantys sûpyniø stulpai.

ALYTAUS VARTOTOJAMS – NAUJOS ÐALTO
VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKØ TVARKYMO
PASLAUGØ KAINOS
Kainø perskaièiavimas – neiðvengiamas þingsnis

Nuo rugpjûèio 1 d. Alytaus miesto vartotojams ásigaliojo naujos UAB „Dzûkijos vandenys”
teikiamø ðalto vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo paslaugø kainos. Kaip teigë UAB „Dzûkijos vandenys” direktorius Rolandas Þakas,
bûtinybæ perskaièiuoti teikiamø paslaugø kainas lëmë kelios prieþastys. Visø pirma didelis
prarandamo ðalto vandens kiekis daugiabuèiuose namuose (butuose) dël netinkamai árengtø ir eksploatuojamø apskaitos prietaisø, pagrindinës ámonës veiklos (pardavimo paslaugø)
masto sumaþëjimas, pasirengimas planuojamoms Europos Sàjungos (ES) investicijoms á Alytaus miesto vandentvarkos ûká, taip pat padidëjusios energijos ir kuro kainos. Be to, bendrovë privalo vykdyti Valstybinës kainø ir energetikos kontrolës komisijos nutarimà, kuriame patvirtinta nauja ðalto vandens tiekimo ir nuotekø
tvarkymo kainø metodika, bei uþtikrinti Valstybinës metrologijos inspekcijos reikalavimus dël
ðalto vandens apskaitos prietaisø tinkamumo.
„Kainos perskaièiuotos ne todël, kad ben-

kiams, pasenæ, metrologiðkai nepatikrinti. Dël
ðios prieþasties „Dzûkijos vandenys” negali parduoti viso á daugiabutá namà tiekiamo ir faktiðkai sunaudoto ðalto vandens kiekio”,– aiðkino
R. Þakas. Direktoriaus teigimu, tarp daugiabuèiø namø ávadiniø skaitikliø ir butuose árengtø
ðalto vandens skaitikliø rodmenø susidaro 30–
40 proc. skirtumas. Kadangi pagal ávadinio skaitiklio rodmenis daugiabuèiø gyventojai uþ ðaltà
vandená neatsiskaito, dël minëto susidariusio skirtumo ámonë kasmet praranda apie milijonà litø
pajamø.
Alytaus daugiabuèiø namø butuose árengta
beveik 33 tûkstanèiai ðalto vandens skaitikliø,
taèiau Valstybinë metrologijos inspekcija nustatë, kad net 88 proc. miesto daugiabuèiø namø
butuose árengtø skaitikliø pasibaigæs patikros,
kurios trukmë – ketveri metai, terminas. Jie neatitinka reikalavimø ir negali bûti naudojami komercinei veiklai. Ðalto vandens skaitikliai apsineða rûdimis, kalkëmis, ávairiai veikiami nesàþiningø butø savininkø, todël netiksliai rodo. „Tai,
jog neatitinka ávadiniø ir butuose árengtø skaitikliø rodmenys, yra rimtas signalas, kad ðalto

sià átakà tam turëjo sumaþëjusi miesto pramonës ámoniø ir biudþetiniø ástaigø paslaugø apimtis. Alytuje pramonës sektoriui parduodamø paslaugø mastà lemia AB „Alytaus tekstilë” ir AB
„Alita” veikla. Jos sudaro daugiau kaip pusæ visø pramonës sektoriui parduodamø paslaugø.
Ðiø ámoniø veiklos pasikeitimai ir lëmë pramonës
ámonëms parduodamø paslaugø bei bendrà realizacijos sumaþëjimà. Smunkant apyvartai „Dzûkijos vandenims” pavyko sumaþinti sànaudas,
taèiau ne tiek, kad bûtø kompensuotos negautos pajamos”,– aiðkino R. þakas.
Be to, pernai rugpjûtá Alytaus miesto savivaldybës taryba pritarë Nemuno aukðtupio baseino investicinio plano projektui, pagal kurá á vandentvarkos ûká iki 2013-øjø numatoma investuoti
172 milijonus litø. Iki 85 proc. reikalingø lëðø gali bûti
skiriama ið ES Sanglaudos fondo.
„Projekto bendram finansavimui reikalingos miesto savivaldybës lëðos, kurias numatoma gauti ið vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo kainos dalies,
yra skirtos bendrovës investicinei veiklai. Minëto
projekto pirmasis etapas gali bûti pradëtas jau kitàmet, tad bûtina uþtikrinti nenuostolingà bendrovës ûkinæ ir finansinæ veiklà”,–
mano R. þakas.

Pardavimo kaina
turëtø atsirasti ir
kituose respublikos
miestuose

drovë panoro geriau gyventi. Pirmiausia ámonei
reikia susirinkti pinigus ið ten, kur juos prarandame (daugiabuèiuose namuose). Miesto pramonës ámonës dar nebaigusios savo gamybos
pertvarkos, o tai daro didelæ átakà teikiamø vandentvarkos paslaugø stabilumui, ûkio plëtrai su
reikiamomis pajamomis ir iðlaidomis palaikyti.
Vandentvarkos ûkio neámanoma staiga pritaikyti prie besikeièianèios padëties miesto pramonëje. Ið gaunamø pajamø plëtoti ir atnaujinti
vandentvarkos ûká pagal ES reikalavimus labai
sunku”,– aiðkino R. þakas.

Pasenæ skaitikliai neuþtikrina
teisingos apskaitos

Remiantis 1997-øjø Vyriausybës nutarimu Nr.
1507, gyventojai uþ ðalto vandens tiekimo ir
nuotekø tvarkymo paslaugas iki ðiol atsiskaito
pagal butuose árengtus skaitiklius. „Ðis nutarimas ir jokie kiti teisës aktai neiðsprendë ásisenëjusios problemos, kas ir kokiomis lëðomis turi
vykdyti butuose árengtø ðalto vandens skaitikliø
prieþiûrà ir eksploatacijà. Beveik visi prieð aðtuonerius metus butuose árengti ðalto vandens
skaitikliai iki ðiol nekeisti. Jie ne itin jautrûs, neatsparûs magnetiniam laukui ir kitiems povei-

vandens skaitikliai rodo maþiau. O jie negali rodyti nei maþiau, nei daugiau, bet tiek, kiek bute
sunaudojama vandens”,– tvirtino R. Þakas.
Valstybinë metrologijos inspekcija, siekdama
uþtikrinti tinkamà apskaità, kreipësi á Alytaus
miesto savivaldybæ. „Dzûkijos vandenys” ir miesto savivaldybë inspekcijai ásipareigojo iki 2009øjø pabaigos pasirûpinti, kad visi daugiabuèiø
namø butuose árengti komercijai naudojami ðalto
vandens skaitikliai atitiktø jiems keliamus reikalavimus. „Norëdami ávykdyti ðiuos reikalavimus „Dzûkijos vandenys” turi pakeisti miesto daugiabuèiø
namø butuose árengtus ðalto vandens skaitiklius ir
uþtikrinti jø eksploatacijà. Ðiems ásipareigojimams
ávykdyti reikia apie 10 milijonø litø”,– teigë R.
Þakas.

Smarkiai sumaþëjo pramonës
ámoniø paslaugø apimtis

Direktoriaus teigimu, „Dzûkijos vandenø”
vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo savikainà
sudaro apie 85 proc. nuolatiniø iðlaidø, todël bendrovës veiklos rezultatai labai jautriai reaguoja á
pardavimo apimties svyravimus. Pernai ámonës
vandens tiekimo paslaugø pardavimas sumaþëjo 13,5, nuotekø – net 14,4 procento. „Didþiau-

Akivaizdu, kad „Dzûkijos
vandenø” ámonei, patirianèiai nuostoliø ir negaunanèiai planuotø pajamø, tolesnei veiklai reikia lëðø. Tad remiantis Valstybinës kainø ir
energetikos kontrolës komisijos patvirtinta nauja ðalto vandens tiekimo bei
nuotekø tvarkymo metodika, Alytaus miesto
savivaldybës taryba patvirtino naujas UAB „Dzûkijos vandenys” teikiamø ðalto vandens tiekimo bei nuotekø tvarkymo paslaugø kainas. Ðioje metodikoje iðskirta pardavimo veikla ir nustatyta jos kaina, á kurià áskaièiuojamos ðalto
vandens skaitikliø eksploatacijos iðlaidos. Pardavimo kainà dar galima vadinti nuolatiniu, arba abonentiniu, mokesèiu, kuris mokamas kiekvienà mënesá, neatsiþvelgiant á sunaudoto vandens kieká. R. Þako teigimu, remiantis minëta metodika, pardavimo kaina atsiras visoje Lietuvoje,
bet bus skirtinga, nes jos dydá lemia butø skaièius
mieste, vandens tiekimo ámonës iðlaidos, susijusios
su ðalto vandens skaitikliø pakeitimu, eksploatacija
ir pardavimo veikla.
„Dzûkijos vandenø” specialistai vartotojams surengë seminarà, kuriame iðsamiai pristatë naujà
kainø skaièiavimo metodikà, atsiskaitymo uþ paslaugas galimybes, taip pat atsakë á rûpimus klausimus.

UAB „Dzûkijos vandenys”
Ryðiø su visuomene atstovë
Aistë Griðkonytë
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KAIP TVARKYSIME LIKUTINÁ NUOTEKØ DUMBLÀ?
J

okia nuotekø valykla neveikia be likutinio dumblo susidarymo (dumblo pavidalu iðskiriami nuotekø terðalai). Net jei dumblas
sudeginamas, vis tiek lieka pelenø, kuriø reikia atsikratyti. Biologiðkai valant komunalines nuotekas susidaro apie 50 g sausos apdoroto (anaerobiðkai pûdyto ar aerobiðkai
stabilizuoto) dumblo medþiagos kiekvienam
gyventojo ekvivalentui per parà. Kai organinës dumblo medþiagos neapdorojamos,
dumblo susidaro apie 80 g (sausos medþiagos)/GE·d.
Duomenø apie suminius Lietuvos nuotekø valyklose susidaranèio dumblo kiekius teikia valstybinë statistika periodiniame leidinyje „Gamtiniai iðtekliai ir aplinkos apsauga“, taèiau gretinant pameèiui nurodomus
kiekius darosi nebeaiðki pateiktø skaièiø
prasmë (nurodoma, kad 2001 m. nuotekø
valyklose susidarë 240 tûkst. tonø dumblo,
o 2003 m. jo teliko 146 tûkst. tonø, nors
nuotekø buvo valyta ðiek tiek daugiau) ir,
nesant komentarø, jie yra netinkami naudoti. Skaièiuojant pagal nuotakyno naudotojø skaièiø ir þinant, kad organinës dumblo
medþiagos beveik neapdorojamos, perðasi
iðvada, kad Lietuvos nuotekø valyklos per
metus „pagamina“ apie 61 tûkst. tonø dumblo (sausos medþiagos). Kai kuriø vandens
tiekëjø duomenimis, iðvalius 1000 m 3 nuotekø susidaro 2,24 t nusausinto (iki 80 % drëgnumo, nepûdyto) dumblo. Remiantis ðiuo rodikliu, mûsø nuotekø valyklose 2003 m. turëjo susidaryti apie 320 tûkst. t sausinto dumblo, arba 64 tûkst. t sausos dumblo medþiagos. Abiejø vertinimø rezultatai panaðûs, taigi galima teigti, kad per metus mûsø ðalyje
susidaro ne maþiau kaip 60 tûkst. t nuotekø dumblo (sausos medþiagos).
Didesnëse ðalyse likutinio dumblo kiekiai
iðties áspûdingi. Ðtai Vokietijoje per metus
susidaro apie 3 milijonai tonø (sausos medþiagos) nuotekø dumblo. Manoma, kad visose Europos Sàjungos nuotekø valyklose
2005 m. susidarys ne maþiau kaip 15 milijonø tonø (sausos medþiagos) dumblo. Dël gyventojø prieaugio, nuotakynø plëtros, nuotekø valymo intensyvëjimo dumblo nuolat
daugëja, nepaisant diegiamø dumblo kieká
maþinanèiø apdorojimo technologijø – sparèiojo pûdymo, terminës hidrolizës, apdorojimo ultragarsu.
Nuotekø valyklø dumblo aikðtelës tëra laikina dumblo laikymo vieta, nes jos gali sutalpinti vos 10–15 % metinës dumblo produkcijos. Tad galutinis dumblo atsikratymas
yra rimta problema, ypaè atsiþvelgiant á jo
fizines, chemines ir bakteriologines savybes.
Kadangi dumblas turi vertingø agronominiø
savybiø, buvo manoma, kad geriausia já naudoti þemës ûkyje. Ðtai prieð deðimtmetá daugiau kaip 60 % nuotekø dumblo Vokietijoje
ir Prancûzijoje buvo naudojama laukams træðti. Ðiam bûdui pritarë ir Europos Bendrijø
Taryba, 1986 m. birþelio 12 d. priëmusi direktyvà „Dël aplinkos, ypaè dirvoþemio, apsaugos naudojant þemës ûkyje nuotekø
dumblà“ (86/278/EEB). Skatindama tinkamà nuotekø dumblo naudojimà Taryba kartu nurodë, kad turi bûti imamasi priemoniø
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uþtikrinti, kad þmonës, gyvûnai, augalai ir
aplinka bûtø visiðkai apsaugoti nuo kenksmingo nekontroliuojamai naudojamo dumblo poveikio.
Þemës ûkyje naudojamo dumblo mikrobiologinë ir cheminë kokybë turi bûti aukðta. Pagrindinis dëmesys 86/278/EEB direktyvoje skiriamas sunkiøjø metalø – kadmio,
vario, nikelio, ðvino, cinko, gyvsidabrio ir
chromo – koncentracijoms dumble ir kaupimuisi dumblu træðiamame grunte. Nustatytomis ribinëmis vertëmis siekiama, kad nuotekø dumblo panaudojimas neturëtø ilgalaikio neigiamo poveikio priimanèiam gruntui, ypaè jo organinei sandarai ir biologinei
ávairovei.
Procesai, reikalingi þemei naudojamo
dumblo mikrobiologiniam saugumui garantuoti, yra gerai þinomi. Geriausias bûdas che-

dymà. Nepaisant to, dumblo kaupimas specializuotuose sàvartynuose tam tikru mastu
vis dar naudojamas tiek Europoje, tiek ir JAV.
Nustaèiusi ilgalaikæ „ðvaraus oro“ ir „ðvaraus vandens“ strategijà, Europos Sàjunga
nusprendë, kad reikia saugoti bei rûpestingai tvarkyti ir treèiàjà aplinkos terpæ – þemæ. Natûralios aplinkos tvarumas priklauso
nuo grunto kokybës lygiai taip pat, kaip nuo
oro ir vandens ðvarumo. Atsiþvelgdama á tai
ES rengia þemës apsaugos strategijà, kurioje kreipiamas dëmesys á aðtuonias þemei
kylanèias grësmes, tarp kuriø ir dumblo kaupimasis.
Naujosios ES þemës strategijos bruoþas –
nei dumblo, nei biologiðkai skaidomø komunaliniø atliekø ðalinimas negali bûti sprendþiamas atskirai. Todël 2004 m. pradþioje
buvo sustabdyta Europos Tarybos direkty-

1 pav. XX a. pab. Vokietijos nuotekø valyklose susidariusio likutinio dumblo atsikratymo bûdø
skirstinys

minei kokybei uþtikrinti yra vengimas suleisti á vieðàjá nuotakynà þalingø chemikalø,
pvz., sunkiøjø metalø, todël pramonë turi
bûti grieþtai priþiûrima. Pagrindinës kliûtys
dumblui naudoti þemës ûkyje yra: vieðoji
nuomonë, prasta atliekø kokybë (uþterðtumas) ir nuotolis iki tinkamø þemiø.
Kai dumblas chemiðkai yra labai uþterðtas,
atsikratyti juo galima arba sudeginus, arba
patalpinus sàvartyne. Sugrieþtëjus reikalavimams dumblo kokybei, sumaþëjo þemës
ûkyje naudojamo dumblo dalis, o deginimui
reikia labai daug investicijø. Be to, iðrûkos á
atmosferà turi bûti kruopðèiai valomos, o
nuolatiniam deginimo krosniø eksploatavimui ir prieþiûrai reikia didelio techninio águdimo.
Uþterðto dumblo kaupimas sàvartynuose
gali bûti pigus, taèiau iðsivysèiusiose ðalyse
dabar laikomas netinkamu aplinkai. Be to,
dël tam tikrø ðalinamo dumblo fizikiniø savybiø ðis atsikratymo bûdas nëra patogus.
Centrifugomis, vakuuminiais ar juostiniais
koðiamaisiais presais sausintas dumblas nëra toks tvirtas, kad juo bûtø galima vaþinëti, o tai bûtina tvarkant kitas sàvartynuose
kaupiamas atliekas (aukðtus kaupus galima
sukrauti tik ið kameriniais presais sausinto
dumblo), todël neámanoma jo kaupti kartu
su buitinëmis atliekomis. Sluoksniavimas su
komunalinëmis atliekomis taip pat nepageidautinas, nes dumblo sluoksniai sutrikdo dujø tëkmæ ir slopina kitø atliekø biologiná skai-

vos „Dël aplinkos, ypaè dirvoþemio, apsaugos naudojant þemës ûkyje nuotekø dumblà“ (86/278/EEC) perþiûra, taip pat biologiðkai skaidomø atliekø direktyvos perþiûra
ir pradëta rengti bendra þemës naudojimo
tiems reikalams strategija. Ji apims ir visø
kitø organiniø atliekø, taip pat mëðlo ir srutø, naudojimà þemei nepaþeidþiant natûralios dirvos.
Nepanaðu, kad ðis pakitæs poþiûris paveiktø dumblo tvarkymà iðvystytose ðalyse, nes
galutiniam atsikratymui galima taikyti tik
naudojimà þemei, kai ámanoma, arba deginimà, kai panaudojimas neámanomas. Reikalavimai cheminei ir mikrobiologinei dumblo kokybei per daugelá metø taip sugrieþtëjo, kad dumblo kokybë jau nekelia keblumø. Pagrindinë naudojimo þemei, ypaè þemdirbystei, kliûtis yra visuomenës nuomonë.
Protestuotojai, remiami þiniasklaidos, parodë, kad uþslëptas visuomenës nepasitenkinimas dumblo skleidimu þemës ûkio laukuose gali visai sustabdyti naudojimo þemei projektus. Dumblo tvarkytojai puikiai þino, kad
geriausias bûdas „padëti“ tiems aktyvistams
yra nekreipti dëmesio á aplinkybæ, kad didþiausià visuomenës baimæ kelia kvapas. Tuo
tarpu ES standartø reikalavimai daugiau nukreipti á patogeniniø mikrobø ðalinimà negu
bekvapio gaminio uþtikrinimà, nors kruopðti pûdymo, stabilizavimo ar ðiluminio apdorojimo procesø prieþiûra gali uþtikrinti visiðkà biologiðkai skaidomø medþiagø suardy-

mà. Dar keliamas galimo pavojaus sveikatai
dël naujø patogeniniø mikrobø klausimas ir
rûpinamasi dumblo biogeniniø elementø tvarkymu. Taèiau á visus ðiuos dalykus kreipiamas
dëmesys ir nëra pagrindo teigti, kad jie ilgam
suvarþys dumblo naudojimà þemës ûkiui bei þemiø rekultivavimui. JAV ðiuo bûdu atsikratoma
daugiau kaip 50 % dumblo; likusi dalis patenka á sàvartynus arba deginama.
Þemës ûkyje naudojamà dumblà amerikieèiai kruopðèiai apdoroja paprastai derindami
pûdymà, stabilizavimà ðarmais ir terminá dþiovinimà. Apdorojimas turi sunaikinti patogenines
bakterijas ir iki minimumo sumaþinti kvapø atsiradimo galimybæ. Vienas ið nuodugnesnio anaerobinio skaidymo variantø yra termofilinis pûdymas. Dël didesniø statybos ir eksploatavimo
kaðtø jis maþiau paplitæs, bet taip supûdytas
dumblas tinka naudoti þemës ûkyje be jokio
papildomo apdorojimo. Vis dëlto daþniau dumblas pûdomas mezofiliðkai ir vëliau termiðkai
dþiovinamas. Didþiausias tokio dþiovinimo stabdys – didëjanèios gamtiniø dujø kainos, todël
dþiovinimui vis daþniau pritaikomos puvimo dujos.

dingà antriná maistiniø medþiagø panaudojimà,
dirvoþemio organinës medþiagos atstatymà, ribotø fosforo iðtekliø naudojimà uþdarame cikle.
Pagal dabar taikomà træðimo ástatymà, træðimui naudojami atliekø gaminiai turi atitikti tokius paèius reikalavimus ir vertinimo kriterijus
kaip ir mëðlas bei pûdinys. Nepaisant to, kad
dar neþinia, kiek terðalø pakliûva á dirvoþemá,
kultûras ir kaip jie juda mitybinëje grandinëje,
ávairios maisto pramonës ðakos eina maþiausio
pasiprieðinimo keliu, palaipsniui iðstumdamos
bet koká dumblo naudojimà savo þaliavai ruoðti.
Dabar ES Aplinkos komitetas perþiûri 19 metø senumo nuotekø dumblo direktyvà (86/278/
EEC). Kiek leidþia maisto saugumo garantavimas, Europos Komisija ketina skatinti Europoje
dumblo naudojimà þemës ûkyje. Taèiau kai kuriø valstybiø, pvz., Vokietijos FR, vyriausybës visai atmeta tokio naudojimo galimybæ. Kadangi
Europos ástatymai turi pirmenybæ prieð nacionalinius, buvo svarstomas kompromisas – tarðos apribojimø grieþtinimas. Pagal sugrieþtintus reikalavimus þemdirbystei tiks maþiau kaip
10% dabartinio Vokietijos komunaliniø nuote-

2 pav.
Jokioje ðalyje negalima pritarti ilgalaikiam
dumblo kaupimui sàvartynuose. Tas pat pasakytina ir apie biologiðkai skaidomas komunalines atliekas. ES teisës aktø rûpestis yra kiek
galima maþinti sàvartynus, o biologiðkai skaidomas atliekas (atitinkamai apdorojus) naudoti þemei.
Vakarø Europoje didþiausia nuotekø dumblo dalis tradiciðkai buvo naudojama þemës
ûkyje. Pagrindinis medþiagø utilizavimo tikslas,
prasmingai pritaikant dumblà þemdirbystës
laukuose, kartu teikia abipusæ naudà tiek nuotekø valykloms, tiek ir þemdirbiams. Ekonominis aspektas prisideda prie ðio paplitusio atsikratymo bûdo gyvavimo, nepaisant nuolatiniø
ginèø dël terðalø gràþinimo á aplinkà. Pastaraisiais metais laukø træðimas vël tapo ánirtingø
ginèø objektu daugelyje Europos Sàjungos valstybiø. Ðis dumblo atsikratymo bûdas yra ávairiø
interesø sankirtoje. Dirvoþemio apsaugai svarbiausia, ar dumblas naudingas, ar þalingas dirvai. Èia reikia gerai pasverti galimà þalingà organiniø bei neorganiniø terðalø poveiká ir nau-

kø dumblo. Tai reiðkia, kad dumblo atsikratymas naudojant laukams træðti yra neperspektyvus.Kitas galimas atsikratymo bûdas yra atliekø kaupimas sàvartynuose. Taèiau Vokietijoje nuo 2005 m. birþelio 1 d. nebegalima veþti á
sàvartynus atliekø, kuriose yra daugiau kaip
5 % organinës medþiagos, taigi ir nuotekø
dumblo.
Realiai lieka du atsikratymo bûdai – antrinis
panaudojimas ir sudeginimas. Maþai kenksmingø priemaiðø turintá dumblà galima deginti elektriniø katilinëse arba cemento gamyklose, kiek
pakeitus jø degimo produktø valymo árenginius. Labiau uþterðtas dumblas turëtø bûti deginamas specializuotose atliekø deginimo katilinëse, aprûpintose labai uþterðtø dûmø valymo árenginiais.
Koká poveiká ástatyminiø nuostatø keitimas
turëjo dumblo atsikratymo bûdams, gerai matyti ið vandentvarkos bendrovës Ruhrverband,
apimanèios 83 nuotekø valyklas ir veikianèios
jau beveik ðimtà metø, praktikos. Iki devintojo
praëjusio amþiaus deðimtmeèio dauguma nuo-

tekø dumblo buvo panaudojama þemdirbystei. Pleèiantis metalurgijos pramonei Rûro baseine ir grieþtëjant likutiniam nuotekø dumblui
keliamiems reikalavimams, nuotekø valyklose
gausëjo dumblo, nebetinkanèio þemdirbystës
reikalams. Teko árenginëti specializuotus dumblo sàvartynus ir juose kaupti likutiná dumblà,
kol nebus rasta kitokio jo panaudojimo ar atsikratymo bûdo. 1997 m. á tokius sàvartynus buvo nugabenta net 53 % dumblo produkcijos (2
pav.). Atsiþvelgdama á susidariusià teisinæ padëtá, lemianèià nuotekø dumblo atsikratymo
strategijà, bendrovë nuo 2000-øjø palaipsniui
atsisakë dumblo kaupimo, atitinkamai padidindama sudeginamo dumblo kieká, nes tik tokiu
metodu gaunama produkcija atitinka atliekø
sàvartynø direktyvos 1999/31/EB reikalavimus.
Dabar deginama (specializuotose katilinëse)
73 % susidaranèio dumblo, 10 % panaudojama þemës ûkiui ir þemiø rekultivavimui, likæ
17 % dþiovinama (iki 95 % sausos medþiagos)
ir ávairiai panaudojama.
Ðalyse, kur nuotekø ðalinimo infrastruktûra
dar tik kuriama, pagrindinis nuotekø valyklø
projektavimo rûpestis turi bûti dumblo galutinio atsikratymo numatymas.
Lietuvoje panaudojama tik 2,5 % susidaranèio nuotekø dumblo; apie 2/3 jo gabenama á
specialius sàvartynus arba atskirus komunaliniø sàvartynø plotus, likæs kiekis laikomas valyklø dumblo aikðtelëse. Toká maþà dumblo panaudojimà daugiausia lëmë LAND 20-2001 nustatyti labai grieþti reikalavimai træðimui naudojamo dumblo savybëms. Ðiuo normatyviniu
dokumentu nustatytos didþiausios leistinos sunkiøjø metalø koncentracijos yra perpus maþesnës negu Europos Tarybos direktyvoje (86/278/
EEB). Be to, dirbami laukai gali bûti træðiami
dumblu nevirðijant nustatytø normø ir ne daþniau kaip kas 3 metai. Todël valyklø apylinkëse
greitai nebelieka træðtinø þemiø; antai Vilniaus
nuotekø valykla veþioja dumblà net 45 km atstumu.
Taèiau áprasto Lietuvoje dumblo kaupimo sàvartynuose teks atsisakyti. Kadangi, siekiant
riboti visuotiná atðilimà, be kita ko, imamasi priemoniø, maþinanèiø metano dujø susidarymà sàvartynuose, ES Taryba priëmë direktyvà „Dël
atliekø sàvartynø“ (1999/31/EB), kuria ápareigojo valstybes nares maþinti sàvartynuose biologiðkai skaidomø atliekø kieká. Iki
2009-øjø tokiø atliekø turi sumaþëti perpus,
iki 2016-øjø jø sàvartyne turës bûti ne daugiau kaip 35 %. Turint galvoje, kad á sàvartynus patenka buitinës organinës atliekos,
darosi aiðku, kad apie dumblo kaupimà bûsimuose regioniniuose sàvartynuose negali
bûti nei kalbos.
Baseininiø Lietuvos vandentvarkos sistemø pagerinimo projektuose siûloma nedideliø – iki 25 000 GE – valyklø dumblà versti
þeme (panaudojama miðkininkystëje, melioracijoje ar apþeldinimui) nendriø rezervuaruose. Didesniø valyklø dumblas turëtø bûti
kompostuojamas (naudojant kompostà tik
ekstensyviam þemës ûkiui) arba deginamas
kartu su kitomis kietosiomis atliekomis.
Taigi turëtume ruoðtis esminëms nuotekø dumblo tvarkymo permainoms.
Pagal IWA publikacijas parengë
Vilius Ðulga
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UAB „VILNIAUS VANDENYS“ TÆSIA SENOJO
VANDENTIEKIO TRADICIJAS
V

ilniaus vandentiekis skaièiuoja 504-us
metus. Per tà laikà daug kas keitësi – naudojamos technologijos, priemonës ir áranga, taèiau tikslas iðliko tas pats: tiekti labai
geros kokybës vandená vartotojams, surinkti
bei iðvalyti nuotekas neterðiant aplinkos ir
uþtikrinti nepriekaiðtingà paslaugø kokybæ.
Vilniaus vandentieká eksploatuoja ir senàsias tradicijas tæsia UAB „Vilniaus vandenys“,
vartotojams tiekdama tik tyrà poþeminá vandená, kokybiðkai iðvalydama nuotekas ir plësdama savo tinklus. Kitàmet ðvæsime 505-àjá Vilniaus vandentiekio jubiliejø, o jo iðvakarëse
prof. habil. dr. Vytauto Juodkazio iniciatyva Vilniuje, Lietuvos mokslø akademijoje, ðiø
metø rudená ávyko respublikinë konferencija „Senojo Vilniaus vandentiekio paveldas
ir jo istorinë reikðmë“. Vilniaus vandentiekio istorija savo pradþià skaièiuoja nuo ta-

da, kai didysis Lietuvos kunigaikðtis Aleksandras dominikonø ordino vienuoliams 1501
m. suteikë teisæ naudotis Vingriø ðaltiniais ir
tiekti vandená miestelënams. Dar XVI a. ir
neabejotinai anksèiau vilnieèiams mediniais
vamzdþiais vanduo buvo tiekiamas ið Vingriø, Misionieriø ir Auðros vartø ðaltiniø. Jau
XVII a. mieste buvo per 50 namø, prijungtø
prie miesto vandentiekio tinklo, o XIX a. pabaigoje mediniai vamzdþiai pakeisti ketaus
vamzdþiais. Sparèiai augant miestui ir didëjant vandens poreikiui, XX a. pradþioje miesto dûma nutarë modernizuoti ir plësti vandentiekio ir nuotekø tinklà. Tuomet netgi
svarstyta galimybë geriamàjá vandená vilnieèiams tiekti ið Neries upës, taèiau galiausiai
nuspræsta ir toliau naudotis poþeminio vandens iðtekliais. 8 ir 9-ajame deðimtmetyje
bendrovë negalëjo pasigirti itin puikia pa-

Modernizuota Tupatiðkiø vandenvietë, vandens filtrai

ISPA projekto ágyvendinimas: vandentiekio tinklø rekonstrukcija, ávelkant PE vamzdá
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slaugø kokybe: geriamasis vanduo, ið kurio
nevalyti geleþis ir manganas, daþnai vartotojus pasiekdavo nemalonaus kvapo ir spalvos, tik mechaniðkai iðvalytos nuotekos patekdavo á Neries upæ, o Vilniaus miestas buvo potencialus Baltijos jûros terðëjas. Daug
brandesnë „Vilniaus vandenø“ darbo kokybë prasidëjo nuo 1998 m. Bendrovë tapo
moki, atsirado galimybë investuoti, keisti pasenusias technologijas ir árengimus.
Per pastaruosius 5 metus bendrovë daug
investavo á geriamojo vandens kokybës gerinimà. 2000–2004 m. ði investicija siekë 100 mln. Lt.
Pastatyti geleþies ir mangano ðalinimo árenginiai Sereikiðkiø parko, Kirtimø, Aukðtøjø
Paneriø, Tupatiðkiø, Antaviliø, Verkiø, Ðvenèionëliø ir Nemenèinës vandentiekio stotyse. Atnaujinta þenkli vandentiekio vamzdyno dalis, modernizuotos vandens tiekimo
stotys. Ðiandien apie 90 proc. vilnieèiø geria
tik labai geros kokybës vandená, visiðkai atitinkantá Lietuvos higienos normos HN 24:2003
„Geriamojo vandens saugos ir kokybës reikalavimai“ ir ES Tarybos direktyvø reikalavimus. 2003 m. rekonstruota geriamojo vandens laboratorija, kuri kontroliuoja ir uþtikrina vandens kokybæ. Daug dëmesio skirta
ir nuotekø valyklos modernizacijai, o kartu
tarðos á Baltijos jûrà maþinimui. 2003 m.
uþbaigus nuotekø valyklos modernizacijà, iðvalytos nuotekos visiðkai atitiko HELCOM
reikalavimus, o ðiø metø birþelio 14–15 d.
Baltijos jûros aplinkos apsaugos komisijos ðaliø delegacijø vadovai vienbalsiai nusprendë
iðbraukti Vilniø ið Baltijos terðëjø sàraðo.
2000–2005 m. á vandentiekio ir nuotekø ûká
bendrovë ið viso investavo per 200 mln. Lt. Pastaruoju metu vis daugiau lëðø (áskaitant ir
ES Sanglaudos fondus) planuojame vandentiekio ir nuotekø tinklø plëtrai naujai pastatytuose ir statomuose individualiø namø kvartaluose. Jau penktus metus bendrovë ágyvendina projektà „Vilniaus vandens tiekimo

Vilniaus nuotekø valykla, antrinis nusodintuvas

ir nuotëkø surinkimo sistemø plëtra ir renovacija“, kurio pusæ finansuoja Europos Sàjungos ISPA programa. Bendra projekto vertë siekia 40 mln. eurø. Uþ ðias lëðas atnaujinami 102 km vandentiekio ir nuotekø tinklø, rekonstruojama 11 ir pastatytos dvi
naujos nuotekø siurblinës, suprojektuoti bei
bus árengti centralizuoto vandentiekio ir
nuotekø tinklai Gineitiðkëse ir D. Rieðëje.
Ðiuo metu jau ágyvendinta 50 proc. viso projekto: renovuoti 7 km vandentiekio vamzdynø
techniniuose koridoriuose, Liepkalnio g. prie
nuotekø tinklo prijungtos visos pramonës
ámonës, nutiesta papildomø nuotekø tinklø.
Ilgus metus buvo terðiamas Gineitiðkiø eþeras. Pastaèius Gineitiðkiø nuotekø siurblinæ
ir nutiesus magistralinius nuotakus bei prie
jø prijungus vartotojus, á Gineitiðkiø eþerà
nebepatenka terðalø. Ðiemet bus baigta 11
nuotekø siurbliniø rekonstrukcija, kitàmet
– 81 km vandentiekio ir nuotekø tinklø renovacija.
Bendrovë gali pasidþiaugti, kad jau 5 metus dirba pelningai, o 2004 m. gautas pelnas likvidavo beveik 25 mln. Lt nuostoliø,
patirtø 1992–1999 m., taip pat buvo gràþinta beveik 40 mln. Lt skolø valstybei, ir
pirmàsyk „Vilniaus vandenø“ istorijoje sumokëti dividendai bendrovës savininkui – savivaldybëms. Ámonëje ádiegta technologiniø
procesø kontrolës ir valdymo sistema leidþia
centrinës dispeèerinës, esanèios Dominikonø g. 11, kompiuterio vaizduoklyje stebëti,

kontroliuoti ir valdyti visus gamybos procesus. Ði kontrolës ir valdymo sistema apima
du lygmenis – centrinæ dispeèerinæ, kuri jungia visas vietines dispeèerines, kontrolinius
vandens slëgio matavimo taðkus vandentiekio tinkle ir automatines vandentiekio siurblines, bei vietines dispeèerines, apimanèias
vandentiekio siurblinæ, vandens ruoðimo
árenginius ir joms vandená tiekianèias vandenvietes. Centrinës dispeèerinës darbuotojai tiesiogiai koordinuoja vandens gavybos ir tiekimo procese dalyvaujanèiø bendrovës padaliniø darbà, priima vartotojø
pretenzijas dël vandens kokybës, tiekimo
sutrikimø ir uþtikrina vandens tiekimà, avarijø bei gedimø likvidavimà Vilniaus mieste.
Vietinës dispeèerinës árengtos antrojo këlimo vandentiekio siurblinëse. Jø personalas
priþiûri siurblines, prie jos prijungtø vandenvieèiø ir vandens ruoðyklø veikimà – valdo
giluminius siurblius ir stebi jø bûklæ. Ði technologiniø procesø kontrolës ir valdymo sistema leidþia ne tik taupyti vandená, elektros energijà, bet ir operatyviai likviduoti avarijas, iðvengti virðslëgio tinkluose, tinkamai
organizuoti avariniø tarnybø darbà.
Per pastaruosius dvejus metus UAB „Vilniaus vandenys“ sëkmingai ádiegë aplinkos
apsaugos ir kokybës vadybos sistemà, atitinkanèià LST EN ISO 14001:1999 ir LST EN
ISO 9001:2001 standartø reikalavimus.
Ateityje UAB „Vilniaus vandenys“ ketina
pasinaudoti Sanglaudos fondø lëðomis ir plës-

ti bei atnaujinti savo infrastruktûrà. Vilniaus
apylinkiø ir kitø greta esanèiø teritorijø vandentvarkos problemoms spræsti Aplinkos ministerija inicijavo „Neries upës baseino investicinio plano“ parengimà. Investicijø prioritetais laikoma tinklø plëtra centralizuoto
vandentiekio ir nuotakyno neturinèiuose Vilniaus gyvenamuosiuose rajonuose, atskirø
vandentiekio ir nuotekø sistemø prijungimas
prie centralizuoto vandentiekio ir nuotakyno
bei dumblo tvarkymas. Ðiuo metu Europos
Sàjungai jau pateikta paraiðka dël „Neries
upës baseino investicinio plano“ finansavimo. UAB „Vilniaus vandenys“ nepamirð ir
vandentiekio iðtakø. Siekdama iðsaugoti
vandentiekio istorijà bendrovë ketina iðplësti
vandentiekio istorijos muziejø Sereikiðkiø
parko vandentiekio stotyje – bûtent ten,
kur ir prasidëjo modernaus slëginio Vilniaus
vandentiekio istorija. Sereikiðkiø parko vandenvietës patalpose jau veikia ekspozicija.
Ðiuo metu architektai ir projektuotojai rengia bûsimojo muziejaus detalø projektà. Numatyta speciali erdvë bûsimajam muziejui
su áëjimu ið Sereikiðkiø parko pusës, kad Vilniaus gyventojai ir miesto sveèiai galëtø apsilankyti jame ne tik ypatingomis progomis,
bet ir kiekvienà dienà.

UAB „Vilniaus vandenys“ generalinis direktorius
Bronius Mieþutavièius
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N A U J I E N O S, Á V Y K I A I, F A K T A I
Prezidiumo posëdþiai
2005 06 08 Prezidiumo posëdis
Nutarta integruotos tarðos prevencijos ir kontrolës (TIPK) leidimø paraiðkos paruoðimo darbus finansuoti vandentvarkos bendroviø
tiksliniais ánaðais.
Nutarta iðleisti statistikos leidiná „Lietuvos miestø ir rajonø vandentvarkos ámoniø ir jø veiklos 2003–2004 metø rodikliai“. Nuspræsta
LVTA statistikos leidiniui duomenis rinkti kasmet.
Iðklausyta LVTA direktoriaus G.Tuleiko informacija apie pasiruoðimà vandentvarkos darbuotojø sàskrydþiui.
Nutarta komandiruoti LVTA prezidentà A. Abromavièiø á EUREAU metinæ konferencijà Lisabonoje.
Nuspræsta rekomenduoti Asociacijos tarybai priimti UAB „WILO Lietuva“ asociacijos nare-rëmëja.
Nutarta kreiptis á Aplinkos ministerijà dël nacionaliniam saugumui uþtikrinti svarbiø vandens tiekimo ir nuotekø ðalinimo paslaugas
teikianèiø ámoniø fizinës ir informacinës saugos reikalavimø supaprastinamo, atsiþvelgiant á vandentvarkos ámoniø aptarnaujamos
teritorijos dydá bei aptarnaujamø gyventojø skaièiø.
Patvirtinta reprezentaciniø ir kitø lëðø panaudojimo 2005 m. balandþio–geguþës mënesiais sàmata.

VðÁ „Vandentvarkos institutas” seminarai
2005m. geguþës 25 d. ávyko seminaras „Vandens netekties vandentiekyje maþinimo strategija“.
2005m. geguþës 26 d. ávyko seminaras „Vandentvarkos objektø automatizacija“.
2005m. rugsëjo 8 d. ávyko seminaras „Plastikiniø vamzdynø sistemos ir kaliojo ketaus uþdaromoji armatûra“.

Kiti renginiai
2005 m. geguþës 4 d. iðkilmingai paminëta vandentvarkos darbuotojø profesinë ðventë. Jos metu apdovanoti respublikinio foto darbø
konkurso „Vandens kelias 2004–2005“ laureatai.
2005 m. geguþës 8–14 d. Lietuvoje lankësi Albanijos vandens tiekëjø delegacija.
2005 m. birþelio 18–19 d. ávyko UAB „Prienø vandenys“ organizuotas vandentvarkos darbuotojø sàskrydis. Nugalëtojais tapo ir
kasmetinio sàskrydþio organizavimo estafetæ perëmë UAB „Dzûkijos vandenys“.

FOTOKONKURSAS „VANDENS KELIAS 2004–2005“

II vietos laimëtojos Gabijos Petronytës darbas
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REKLAMA

LVTA INFORMACINIAME LEIDINYJE
„Vandentvarkos“ leidinyje taikomi
tokie reklamos ákainiai:
Puslapis
I virðelis
IV virðelis
vidinis

Ákainiai Lt/cm2
LVTA nariams
Kitiems
5
7
4
6
3
5

Uþsakomiesiems straipsniams
taikoma 30 % nuolaida.

Dël reklamos praðome kreiptis á
LVTA vieðàjà ástaigà „Vandentvarkos institutas“
Tel.: 8-5 2301391
Faksas: 8-5 2301380
El. paðtas: vandenruosa@lvta.lt
Redakcija uþ reklamos turiná neatsako
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