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Santrumpos 

 

AAA – Aplinkos apsaugos agentūra 

AM – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija  

APVA – Aplinkos projektų valdymo agentūra 

BDS7 – Biocheminio deguonies suvartojimas per 7 dienas 

BPD – Lietuvos 2004–2006 m. bendrasis programavimo dokumentas 

BVP – Bendrasis vidaus produktas 

CPVA – Centrinė projektų valdymo agentūra 

EB – Europos bendrija 

EBIT – Earnings before interest and taxes (pajamos prieš palūkanas ir mokesčius) 

EBITDA – Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (pajamos prieš 
palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) 

EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

EIP – Europos inovacijų partnerystės 

EIB – Europos investicijų bankas 

EIF – Europos investicinis fondas 

EK – Europos Komisija 

ERPF – Europos regioninės plėtros fondas 

ERPB – Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas 

ES – Europos Sąjunga 

ESPAD – Europos Sąjungos paramos administravimo departamentas 

EUROSTAT – Europos Bendrijų statistikos tarnyba 

FI – finansų inžinerija 

FIDIC – Tarptautinis inžinierių konsultantų konfederacijos sutarčių sudarymo ir jų 
valdymo dokumentų rinkinys 

Fondo GAV – Fondo grynųjų aktyvų vertė 

GE – Gyventojų skaičiaus ekvivalentas 

ISPA – Pasirengimo narystei Europos Sąjungos struktūrinės politikos priemonės (angl. 
Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) 

IRT – informacinės ir ryšių technologijos 

LR – Lietuvos Respublika 

LR FM – Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

LR ŪM – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

LR VRM – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 

 

 



 

3 

LVTA – Lietuvos vandens tiekėjų asociacija 

MV Į – Mažosios ir vidutinės įmonės 

NVĮ – Nuotekų valymo įrenginiai 

PHARE – Europos Sąjungos ekonominės pagalbos Vidurio ir Rytų Europai programa 
(angl. Poland and Hungary aid for economic restructuring) 

SM – Skendinčios medžiagos 

VD – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos vandenų departamentas 

VKEKK – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 

VMVT – Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 

VGĮ – Vandens gerinimo įrenginiai 

VPSP – Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė (angl. Public Private Partnership – 
PPP) 
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Sąvokos 
 

Aprašas  - VP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sistemų renovavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-480 

Auditas - Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės auditas „Vandens tiekimo 
organizavimas ir kainodara“, atliktas nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2011 
m. sausio 10 d.  

Audito ataskaita  - Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės atlikto audito „Vandens tiekimo 
organizavimas ir kainodara“ 2011 m. sausio 5 d. ataskaita Nr. VA-P-20-3-
1 

Direktyva dėl žmonėms 
vartoti skirto vandens 
kokybės  

- 
1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos Direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti 
skirto vandens kokybės 

Įstatymas - Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymas // Valstybės žinios, 2006, Nr. 82-3260 

Įstatymo projektas - Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymo pakeitimo įstatymo projektas 

Fondas – konsultanto 18 priede („Ekspertų siūloma Finansų inžinerijos taikymo 
schema“) siūlomas pagrindinis finansinės inžinerijos subjektas, 
kolektyvinio investavimo fondas („Investicinis fondas“) 

Kainų nustatymo 
metodika 

- Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų 
nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 

Konstitucinis teismas  - Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 

Konsultantas -  jungtinės veiklos pagrindu veikiančių įmonių grupė UAB „Eko Rivi“, 
UAB „Civitta“ ir advokatas Paulius Docka 

Licencijavimo taisyklės - Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 89  

Miesto nuotekų valymo 
direktyva  

- 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva Nr. 91/271/EEB dėl miesto 
nuotekų valymo 

Priemonė - VP3-3.1-AM-01-V priemonė „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sistemų renovavimas ir plėtra“, numatyta Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos priede, patvirtintame LR Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. 
nutarimu Nr. 95-3720 

Strategija  - Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros 
strategija, patvirtinta 2008-08-27 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 832 
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Tyrimas -  šis vertinimas, atliekamas pagal projektą „Priemonės „Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ einamasis vertinimas“, 
numatytas 2010 m. ES struktūrinės paramos planavimo plane, 
patvirtintame Finansų ministro 2009-12-15 įsakymu Nr. 1K-445 ir 
finansuojamas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto 
lėšomis 

Teisės departamento 
išvada 

- Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 2012 m. balandžio 27 d. išvada 
Nr. XIP-4158 Dėl Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto 

Valstybės kontrolė  - Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 

Vandens politikos 
pagrindų direktyva  

- 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 
2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus 

Vandentvarkos ūkio 
naudojimo taisyklės  

- Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. 
lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 172 Dėl vandentvarkos ūkio naudojimo 
taisyklių 

Vandenų įstatymas  - Lietuvos Respublikos Vandenų įstatymas // Valstybės žinios, 1997, Nr. 
104-2615 

Vietos savivaldos 
įstatymas 

- Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas // Valstybės žinios, 
1994, Nr. 55-1049 

 

 Kitos sąvokos atitinka teisės aktuose nustatytas apibrėžtis 
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Santrauka 
 
Pagrindinis vandentvarkos sektoriaus siekis - užtikrinti kiekvieno asmens teisę gauti geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios turi būti įperkamos, kokybiškos, teikiamos nuolat ir 
nepertraukiamai, ir kartu užtikrinti racionalų vandens išteklių naudojimą bei vandens ekosistemų apsaugą. 
Šiam tikslui pasiekti vykdomi sektoriaus valdymo pokyčiai ir stiprinimas, sektoriui skiriamos nemažos 
Europos Sąjungos paramos lėšos.  

Vadovaujantis Valstybės ilgalaikės raidos strategija ir Nacionaline darnaus vystymosi strategija, sektoriaus 
siekių įgyvendinimui buvo parengta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 m. plėtros 
strategija (toliau – Strategija), patvirtinta 2008-08-27 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 832.  

Vadovaujantis Strategija turi būti rengiami šią veiklą reglamentuojantys teisės aktai, infrastruktūros 
atnaujinimo ir plėtros priemonės, užtikrinančios nepertraukiamą, ilgalaikį, techniniu ir ekonominiu požiūriu 
visiems vartotojams prieinamą socialiai būtinų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, 
kurių kokybė atitiktų nustatytuosius geriamojo vandens saugos ir kokybės, nuotekų išvalymo reikalavimus, 
teikimą. Strategijoje įvardyti tikslai aiškiai nubrėžia sektoriaus raidos kryptis ir uždavinius.  

Pirmasis tikslas – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
prieinamumą bei gerinti jų kokybę, antrasis – siekti apsaugoti aplinką nuo žalingo išleidžiamų nuotekų 
poveikio. Jų  įgyvendinimui nustatytos šios rodiklių reikšmės ir siekiai: 

• geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas – ne mažiau kaip 95 proc. Lietuvos 
gyventojų; 

• 100 proc. geriamojo vandens kokybės atitiktis saugos ir kokybės reikalavimams;  
• 100 proc. surenkamų nuotekų išvalymas iki nustatytų normų; 
• vandentvarkos įmonių stambinimas bei geresnė priežiūra. 

Šiuo metu įgyvendinama ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonė VP3-3.1-AM-01-V 
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, kurios tikslas – modernizuoti ir 
išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą aglomeracijose pagal nustatytus paslaugų 
kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.  

Siekiant įvertinti pagal Priemonę skiriamos paramos veiksmingumą, reikėjo įvertinti: 

• šio sektoriaus pagrindinių teisės aktų suderinamumą; 
• vandentvarkos sektoriaus valdymo ir administravimo efektyvumą; 
• galimas vandentvarkos sektoriaus valdymo ir stiprinimo alternatyvas; 
• Valstybinės kainų ir energetikos komisijos ir savivaldybių vaidmenį; 
• ES paramos įtaką infrastruktūros plėtrai, rodiklius; 
• tendencijas 2014–2020 m. laikotarpiui.  

Paminėti klausimai buvo pagrindiniai atliekamo tyrimo uždaviniai. Atsižvelgiant į analizuojamus ypatumus, 
tyrimas atliktas ekonominiu ir teisiniu aspektu. 

Tyrime buvo taikomi ir tarpusavyje derinami įvairūs vertinimo metodai: pirminių ir antrinių dokumentų 
analizė, dedukciniai ir lyginamieji metodai, giluminiai interviu, ekspertinis vertinimas, scenarijų 
modeliavimas ir grįžtamojo ryšio iš paramos gavėjų analizė (apklausa bei atvejo studijos). 

Buvo surinkta visa tyrimui numatyta reikalinga informacija. Naudojantis ja ir taikant pirmiau minėtus 
metodus buvo atliktas vertinimas, padarytos išvados ir pateiktos rekomendacijos. 
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Vandentvarkos sektoriaus ir įmonių efektyvumas 

Strategijoje numatyti ambicingi tikslai, kurių siekimas reikalauja didelių investicijų ir kompetentingo 
planavimo, tikintis vartotojams užtikrinti optimalias paslaugų sąlygas ir kainas. Strateginių tikslų 
įgyvendinimui  iš ES Sanglaudos fondo 2000–2006 m. laikotarpiu skirta daugiau kaip 1,3 mlrd. litų, o 2007–
2013 m. – daugiau kaip 2 mlrd. litų. 

Šiame tyrime atlikta vandentvarkos įmonių veiklos efektyvumo analizė parodė, kad bus pasiekti ne visi 
strateginiai tikslai. Vandentvarkos įmonių veikla šiuo metu nėra efektyvi, vandentvarkos sektoriaus ir 
priežiūros institucijų veikla neužtikrina tvarios sektoriaus plėtros. Tyrimo metu padarytos šios pagrindinės 
išvados: 

• Tyrime nustatėme,  kad esamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo rodiklių 
reikšmės dar gerokai atsilieka nuo numatytųjų  Strategijoje. Kadangi kito finansavimo šaltinio nei ES 
paramos lėšos iki šiol nebuvo, todėl tikėtina, kad 2015-iems metams numatyta paslaugų prieinamumo 
rodiklio reikšmė nebus pasiekta. 

• Atlikus vandentvarkos ūkio efektyvumo analizę pastebėta nemažai trūkumų, dėl kurių neužtikrinamas 
sektoriaus finansinis tvarumas. Pirmiausia, daugumos įmonių veikla daugelį metų yra nuostolinga. 
Kainodaros procesas neužtikrina „sąnaudų susigrąžinimo“ principo įgyvendinimo. Už Europos 
Sąjungos lėšas sukurto turto nusidėvėjimo sąnaudos neįtraukiamos į paslaugų teikimo kainą -  
vykdant veiklą nekaupiamas kapitalas ateičiai, kai reikės atkurti visą nusidėvėjusį turtą. Todėl 
sektorius yra priklausomas nuo subsidijų. Įmonės dar neatliko detalios savo valdomo turto 
inventorizacijos, be to,  dalis turto vis dar apskaitoma savivaldybių balansuose.  Tai dirbtinai pagerina 
įmonių finansinę būklę, nes apskaičiuojant paslaugų kainą, tokio turto (savivaldybėms priklausančio, 
bet neinventorizuoto) nusidėvėjimas nepatenka į vandentvarkos bendrovių finansinę atskaitomybę ir 
sąnaudas. Atlikus lyginamąją analizę (su Estijos ir Škotijos vandentvarkos bendrovėmis) nustatyta, 
kad Lietuvos įmonių veiklos efektyvumas mažesnis. Ypač pastebimas didesnis santykinis darbuotojų 
skaičius Lietuvos bendrovėse.  

• Pastebėta, kad yra problemų dėl kompetencijos ir žmogiškųjų išteklių, ypač mažose vandentvarkos 
įmonėse ir savivaldybėse. Dėl žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumo vandentvarkos bendrovių 
vadovai mažai dėmesio skiria įmonių strateginių klausimų sprendimui. Didžioji laiko dalis skiriama 
ES projektų  techniniam administravimui ir viešųjų pirkimų organizavimui. Daugeliui, bendrovių 
trūksta ilgalaikės veiklos vizijos, jos neturi ilgalaikių strategijų, plėtros planų, neatliekami 
alternatyvių plėtros projektų vertinimai ir ekonominiai skaičiavimai. Interviu metu nustatyta, kad 
dažnai nevertinamos ir skirtingų technologinių sprendimų alternatyvos.  

Pirmiau išvardytos sektoriaus problemos rodo, kad be esminių pokyčių vandentvarkos sektorius nebus tvarus, 
nebus užtikrinami vartotojų interesai ir nevykdomi Lietuvos prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai.   

Tyrimo metu buvo vertinamos sektoriaus pertvarkymo alternatyvos, kurios iš esmės padėtų įveikti minėtas 
problemas. Išanalizavus galimus variantus nustatyta, kad siekiant „kaštų susigrąžinimo“ principo 
įgyvendinimo, sektoriaus stambinimas yra tikslingiausias ir efektyviausias sektoriaus pertvarkymo būdas dėl 
masto ekonomijos, valdymo efektyvumo ir kainų sulyginimo efektų. Sustambintos įmonės būtų pajėgios 
pačios vykdyti plėtrą, finansuodamos ją iš tiesioginės veiklos pajamų. Vandentvarkos sektorių galima 
stambinti įvairiais būdais (pavyzdžiui, pagal savivaldybes, pagal apskritis, pagal upių baseinus, pagal 
didžiuosius miestus arba visos šalies mastu). Ekonominis vertinimas parodė, kad optimalus įmonių 
stambinimas turėtų būti vykdomas regioniniu mastu. Lietuvoje galėtų būti nuo 3 iki 10 vandentvarkos įmonių.  

Rekomendacijos dėl vandentvarkos stambinimo įgyvendinimo pateiktos remiantis esamos teisinės bazės 
analize ir pateiktos toliau, prie sektoriaus teisinio tyrimo išvadų. 

VKEKK ir savivaldybi ų funkcij ų pasidalijimas 

Tyrime buvo analizuojamas VKEKK ir savivaldybių santykis nustatant kainas, kai planuojama ir 
įgyvendinama vandentvarkos infrastruktūros plėtra. Išanalizavus užsienio šalių praktiką, esamas 
vandentvarkos sektoriaus kainodaros srities problemas ir nustačius, kad kainų nustatymo procese dalyvauja 
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dvi savo veiksmus nepakankamai derinančios institucijos (VKEKK ir savivaldybės), iš kurių viena dėl savo 
teisinio statuso įmonių atžvilgiu (savivaldybės) negali būti laikoma nešališka ir visiškai objektyvia, siūloma 
keisti Lietuvos vandentvarkos sektoriuje teikiamų paslaugų kainų nustatymo mechanizmą, šią funkciją 
pavedant išimtinai vienam nepriklausomam subjektui – VKEKK. Taip pat siūloma prižiūrėti vandentvarkos 
sektoriuje veikiančių įmonių veiklos ir plėtros planų rengimą bei sugriežtinti jų įgyvendinimo kontrolę, taip 
prisidedant prie „sąnaudų susigrąžinimo“ principo įgyvendinimo ir tinkamo ES paramos panaudojimo. 

ES parama 2007-2013 m. 

2008–2015 m. vandentvarkos ūkio plėtros strategijai įgyvendinti pagrindinė finansavimo priemonė buvo 
Europos Sąjungos lėšos. Iš šių lėšų jau išmokėta ir sukurta vandentvarkos turto už 2,7 mlrd. litų. 2004 m. 
VKEKK reguliuojamų įmonių balansinė materialaus turto vertė tesiekė 2,1 mlrd. litų, 2011 m. - 4,5 mlrd. litų. 
Didžioji dalis turto buvo sukurta ES lėšomis.  

2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonė „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sistemų renovavimas ir plėtra“ turėjo teigiamos įtakos Lietuvos vandentvarkos sektoriui. Gerokai padidėjo 
paslaugų prieinamumas ir atitiktis aplinkosaugos standartams bei reikalavimams (pavyzdžiui, didžioji dalis 
surenkamų nuotekų išvaloma iki nustatytų normų). Gerosios patirties pavyzdys galėtų būti ES lėšomis 
finansuojami dumblo apdorojimo projektai, pagrįsti galimybių studija, kurią rengiant buvo įvertintas 
investicijų poreikis visoje Lietuvoje ir kurios laukiamas rezultatas – išspręstas dumblo laikymo ir apdorojimo 
klausimas visoje valstybėje. Priemonė taip pat suteikė galimybę vandentvarkos sektoriuje pritaikyti 
modernius ir šiuolaikiškus techninius sprendimus.  

Vandens tiekimo įmonių ir savivaldybių atstovų nuomone, be ES paramos dauguma šiuo metu įgyvendinamų 
projektų nebūtų vykdoma, arba būtų vykdoma gerokai mažesne apimtimi, o  projektų tikslai būtų mažesni. 
Taigi, valstybė susidurtų su papildomais iššūkiais dėl ES reikalavimų įgyvendinimo. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje numatyta, kad iki 2015 m. centralizuotas vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius, lyginant su 2006 m. padidės 8 procentiniais 
punktais, arba apytiksliai 270 tūkst. gyventojų. Tačiau, šiuo metu pasirašytose finansavimo sutartyse 
numatyta, kad vandens tiekimo įmonės ketina prijungti tik apie 150 tūkst. gyventojų, kas reikštų, kad  
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo rodiklis, tikėtina, bus pasiektas tik 56 proc. 
Pagrindinė rodiklio nepasiekimo priežastis – planavimo proceso trūkumai (nepakankamai nuosekliai 
įvertintas finansavimo poreikis, parinktos finansavimo sąlygos neskatino vandentvarkos įmonių ieškoti 
efektyviausių sprendimų). Paraleliai vyksta gyventojų pajungimas prie tinklų, nutiestų praeitame finansavimo 
laikotarpyje, todėl tikėtina, jog vertinant absoliučia išraiška 2015 m. prie nuotekų tinklų bus prisijungę 8 proc. 
daugiau gyventojų negu buvo 2006 m. Suplanuoti gyvenamųjų vietovių, kuriose vykdomi ES lėšomis 
finansuojami projektai, skaičiaus ir dumblo apdorojimo projektų rodikliai turėtų būti pasiekti.  

Nustatytieji Priemonės prioritetai, veiklos sritys iš esmės atitinka sektoriaus poreikius. Remiamos sritys, 
kuriose atsilikimas nuo ilgalaikių sektoriaus tikslų didžiausias. Tačiau Priemonė galėjo būti papildomai 
panaudota skatinant vandentvarkos sektoriaus pertvarką (licencijavimo įgyvendinimą, viešųjų paslaugų 
tiekėjų įkūrimą, įmonių stambinimą). Svarbu pabrėžti, kad didelis finansavimo intensyvumas (daugiau kaip 
90 proc. dydžio subsidija – daugiau kaip 80 proc. ES lėšų ir beveik 10 proc. nacionalinio biudžeto lėšų)  
neskatina vandentvarkos įmonių ieškoti projektams efektyviausių  techninių sprendimų.  

Šiuo metu, kai daugumoje sektoriaus įmonių neįgyvendinamas „sąnaudų susigrąžinimo“ principas, o 
investicijos ir toliau finansuojamos ES lėšomis, kyla didelė grėsmė ilgalaikiam sektoriaus tvarumui.  
Nesusigrąžindamos sąnaudų ir veikdamos nuostolingai, vandentvarkos įmonės yra priklausomos nuo 
subsidijų ir praktiškai nevykdo investicijų nuosavomis lėšomis. Pavyzdžiui, nebuvo renovuojami tinklai, nors 
daugumos įmonių vandens netekimų ir infiltracijos rodikliai labai prasti. 

Tendencijos 2014–2020 m. 

Planuojant naująjį finansavimo etapą svarbu atnaujinti Strategiją, peržiūrėti tikslų rodiklių reikšmes ir iš naujo 
įvertinti realias galimybes juos pasiekti. Rekomenduojama įvertinti galimybę 95 proc. prieinamumo rodiklių 
tikslą kiekvienoje savivaldybėje pakeisti 95 proc. bendruoju prieinamumo rodikliu Lietuvoje. Taip pat 
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prieinamumo rodiklio reikšmę ir pasiekimą matuoti ne pagal gyventojų skaičių, o pagal būstų (alternatyviai – 
namų ūkių) skaičių, patvirtinus bendrąją rodiklio skaičiavimo metodiką ir paskyrus VKEKK atsakinga už 
rodiklių stebėseną. 

Savivaldybių įvardintas naujojo laikotarpio finansavimo poreikis – daugiau kaip 16 mlrd. litų. Palyginimui, 
rengiant 2008-2015 m. Strategiją buvo manoma, kad Strategijoje įvardintiems tikslams pasiekti reikia 3,4 
mlrd. litų. Rengiant šią studiją pagal savivaldybių specialiuosius plėtros planus įvertinta, kad iš tikrųjų 
Lietuvos vandentvarkos sektoriaus plėtrai ir renovacijai reikėtų apie 3,9 mlrd. litų.   

Naujuoju finansavimo periodu 2014-2020 m. siūloma išlaikyti tęstinumą ir ES lėšomis finansuoti vandens ir 
nuotekų infrastruktūros plėtrą bei nuotekų tvarkymą. Tačiau, atsižvelgiant į vandentvarkos įmonių ir 
sektoriaus poreikius, siūloma daugiau lėšų numatyti tinklų renovacijai ir tiekiamo vandens kokybės gerinimui, 
o pagal nustatytą bei patvirtintą poreikį ES lėšomis finansuoti paviršinių nuotekų tvarkymą. 

Kadangi šio Tyrimo apimtyje tikslaus finansavimo poreikio paviršinių nuotekų infrastruktūros vystymui 
nebuvo galimybės nustatyti, siūloma parengti atskirą detalią studiją. Taip pat rekomenduojama skirti lėšų 
vandentvarkos įmonėms atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros 
inventorizacijai ir turto vertinimui. 

Planuojant ES paramą 2014-2020 m., prioritetą siūloma skirti ekonomiškai atsiperkantiems projektams 
(rekonstrukcijai ir renovacijai bei, nustačius poreikį, paviršinių nuotekų tvarkymui), finansuojamiems FI 
priemonėmis. Plėtros, vandens kokybės gerinimo ir nuotekų tvarkymo projektai galėtų būti finansuojami 
derinant paskolas ir subsidijas, kurie būtų skirstomi investicinio fondo.  

Jei būtų priimtas sprendimas išlaikyti ES finansavimą tik subsidijomis, rekomenduojama išlaikyti valstybės 
projektų planavimą, taikyti mažesnį finansavimo intensyvumą ir diferencijuoti intensyvumą pagal 
finansuojamas veiklos rūšis. Tinklų plėtrą, vandens kokybės gerinimo ir nuotekų valymo investicijas ES 
lėšomis finansuoti iki 70 proc. projektų vertės. O tinklų renovaciją ir paviršinių nuotekų tvarkymą - iki 50 
proc. projekto vertės.  

Finansų inžinerijos ir viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo galimybės 

Atsakant į klausimą, kokios galimybės vandentvarkos sektoriuje taikyti finansų inžinerijos (FI), viešojo ir 
privataus sektoriaus bendradarbiavimo būdus (VPSP), buvo analizuojamos VPSP ir FI būdų taikymo 
alternatyvos ir potencialas vandentvarkos sektoriuje. Atsižvelgiant į esamą palankią teisinę bazę ir 
vadovaujantis esama gerąja patirtimi, pasiūlyta konkreti priemonė - Investicinio fondo koncepcija. 
Investicinis fondas sukuria palankias sąlygas privataus sektoriaus investicijoms pritraukti bei padeda 
efektyviau „įdarbinti“ ES paramos lėšas, t. y. jos nebūtų „išleidžiamos“ per subsidijas, o kartu su  privataus 
sektoriaus pritrauktomis lėšomis būtų ekonomiškai naudingiau  investuojamos į vandentvarkos įmones  (arba 
būtų suteiktos joms per tikslines paskolas). Ateityje tai leistų ne tik atgauti lėšas tolesniems vandentvarkos 
projektams finansuoti, bet ir garantuotų investicinę grąžą. Aiškinantis ko reikia, kad šie būdai būtų taikomi 
praktikoje ir koks šių principų taikymo efektyvumas, išanalizuotos galimos alternatyvos ir susiję sisteminiai 
elementai, nurodytos sąlygos ir būtinos prielaidos VPSP bei FI būdams taikyti vandentvarkos sektoriuje. 
Apibendrinant galima teigti, kad didėjant investicijų poreikiui vandentvarkos sektoriuje, ryškėjant ES 
paramos ir kitokių subsidijų intensyvumo mažėjimo tendencijai, VPSP bei FI priemonių taikymas turi didžiulį 
potencialą ir gali padėti išspręsti daug su finansavimo pritraukimu susijusių problemų, sukurti papildomą 
pridedamąją vertę, nes būtų didinamas vandentvarkos sektoriaus efektyvumas. Pažymėtina, kad pagrindinės 
sąlygos efektyvumui   vandentvarkos sektoriuje padidinti taikant VPSP modelius bei FI priemones yra šios: 

• politinis rėmimas (ilgalaikis įsipareigojimas);  
• tinkamas teisinis reguliavimas;  
• tinkamų projektų parinkimas;  
• subalansuotas rizikos tarp šalių pasiskirstymas;  
• detalus rizikos valdymo planas ir tinkama kontrolė viso proceso metu. 

Sektoriaus teisinis reguliavimas 
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Tyrime buvo analizuojami įvairūs vandentvarkos sektoriaus aspektai, kaip antai: vandentvarkos įmonių 
stambinimas, paslaugų prieinamumas, optimalios vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos nustatymo 
mechanizmas, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė. Šios sritys pasirinktos atsižvelgiant ir į 
vieną esminių vandentvarkos sektoriaus teisės aktų – Strategiją, jos tikslus bei uždavinius. Tyrimo teisinėje 
dalyje siekiama nustatyti, ar dabartinis teisinis vandentvarkos sektoriaus reglamentavimas suderintas su ES 
teise, t. y. ar į Lietuvos teisinę sistemą tinkamai perkelta Miesto nuotekų valymo direktyva, Vandens politikos 
pagrindų direktyva ir Direktyva dėl žmonėms skirto vartoti vandens kokybės, ar teisinis reglamentavimas 
suderintas su Strategija ir sudaro prielaidas Strategijai įgyvendinti. Taip pat kiekvienu minėtu aspektu 
analizuojama ES paramos skyrimo įtaka Strategijos įgyvendinimui, t. y. ar ES parama skiriama atsižvelgiant į 
Strategijos tikslus. Antrojoje teisinėje tyrimo dalyje analizuojamas VKEKK ir savivaldybių santykis 
vandentvarkos sektoriuje.  

Analizuojant vandentvarkos sektoriaus teisinį reglamentavimą stambinimo atžvilgiu padaryta išvada, kad 
pagal dabartinį reguliavimą įmonių stambinimas siejamas su viešaisiais ir regioniniais vandens tiekėjais, už 
kurių parinkimą atsakingos savivaldybės, tačiau pastarosios joms priskirtas funkcijas vykdo nepakankamai 
aktyviai.   

Taip pat Tyrime išskirtos šios su įmonių stambinimu susijusios teisinio reglamentavimo problemos: 

• galioja išimtys, susijusios su teise teikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas ne 
viešiesiems vandens tiekėjams; 

• apribotas subjektų, galinčių dalyvauti viešojo vandens tiekėjo parinkimo konkurse, skaičius; 
• prievolė turėti licenciją taikoma tik viešiesiems vandens tiekėjams. 

Išanalizavus minėtas problemas, siūloma panaikinti išimtis, kurios suteikia galimybę vandentvarkos 
sektoriaus paslaugas teikti ne viešiesiems vandens tiekėjams, taip pat padidinti subjektų, galinčių dalyvauti 
viešojo vandens tiekimo parinkimo konkurse, skaičių. 

Lietuvoje pasirinktas savanoriškas įmonių stambinimo proceso būdas, tačiau  tyrime konstatuojama, kad jis 
nėra veiksmingas. Todėl siūloma pereiti prie skatinamojo stambinimo proceso. Šiuo metu AM turimi 
įgaliojimai suteikia šiai institucijai galimybių skatinti įmonių stambinimo procesą per ES paramos skyrimo 
mechanizmą, todėl AM, vykdydama savo funkcijas, turėtų pakeisti ES paramos skyrimo tvarką ir nustatyti 
galimybes gauti ES paramą tik viešiesiems ir (arba) tik regioniniams vandens tiekėjams, t. y. sustambintoms 
vandentvarkos įmonėms, gebančioms įgyvendinti „sąnaudų susigražinimo“ principą. Taip pat galėtų būti 
pakeistas ir Įstatymas, kuriame galima būtų aiškiai numatyta, kad ES parama skiriama tik viešiesiems ir (arba) 
tik regioniniams tiekėjams (atsižvelgiant į tai, kaip nuspręstų įstatymų leidėjas). 

Teisinio reglamentavimo požiūriu, viena efektyviausių vandentvarkos paslaugų kokybės užtikrinimo 
priemonių laikomas įmonių veiklos licencijavimas. Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą licencijos 
reikalingos tik viešiesiems vandens tiekėjams.Tačiau norint įgyvendinti Strategiją ir užtikrinti, kad vandens 
tiekimas atitiktų teisės aktuose nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės 
reikalavimus ir kuo daugiau gyventojų bei kitų galimų vartotojų optimaliomis sąlygomis ir kainomis galėtų 
gauti viešai teikiamą geriamąjį vandenį, tyrime pateikiamas siūlymas svarstyti galimybę išplėsti subjektų, 
kuriems reikalinga licencija, ratą ir Įstatyme įtvirtinti reikalavimą, kad būtų licencijuojama ne tik viešojo 
vandens tiekėjo veikla. 

Taip pat reikėtų sukurti papildomą ES paramos skyrimo vandentvarkos sektoriui kriterijų, kurį turėtų atitikti 
pareiškėjai – turėti licenciją. Šio kriterijaus taikymas būtų itin aktualus tuo atveju, jei būtų pritarta Įstatymo 
projektui, kuriame numatyta, kad licencijuojama visų be išimties (ne tik viešųjų) vandens tiekėjų veikla. Šis   
reikalavimas skatintų pareiškėjus, siekiančius gauti ES paramą, laikytis teisės aktų reikalavimų ir veikti 
išimtinai su licencijomis. Taip ES parama prisidėtų prie Įstatymo ir Strategijos įgyvendinimo ir vandentvarkos 
sektoriuje teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo.  

Strategijoje įtvirtintas siekis, kad iki 2015 m. ne mažiau kaip 95 proc. kiekvienos savivaldybės gyventojų būtų 
aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu geriamuoju vandeniu ir gautų teikiamas nuotekų tvarkymo 
paslaugas, todėl tyrime išanalizuotos teisinės prielaidos paslaugų prieinamumui didinti. Atsižvelgiant į 



 

15 

vandentvarkos sektoriuje veikiančių įmonių apklausos rezultatus tyrime išskirti tokie pagrindiniai neigiami 
veiksniai paslaugų prieinamumo didėjimui: 

• prievolės jungtis prie viešojo vandens tiekėjo teikiamų paslaugų nebuvimas;  
• prijungimo paslaugų kaina; 
• gyventojų nenoras mokėti už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas; 
• organizaciniai trūkumai; 
• gyventojų ekologinis neišprusimas.  

Minėti neigiami veiksniai galėtų būti pašalinti pakeitus ir (arba) papildžius vandentvarkos sektorių 
reglamentuojančius teisės aktus, pavyzdžiui, uždraudus gyventojams individualiai tvarkyti nuotekas, 
nustačius, kad kiekvienas naujas vartotojas, norintis, kad būtų tvarkomos nuotekos ir tiekiamas geriamasis 
vanduo, esant sudarytoms visoms sąlygoms privalėtų prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo ir (arba) 
nuotekų tvarkymo, t. y. būtų draudžiama įsirengti naujus individualius gręžinius ir nuotekų tvarkymo 
įrenginius, jeigu sudarytos tinkamos galimybės prisijungti prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų. 

Išanalizavus ES paramos skyrimo tvarką ir siekį didinti paslaugų prieinamumą padaryta išvada, kad 
dabartinėje Aprašo redakcijoje sudarytos prielaidos per ES paramą daryti įtaką vandentvarkos sektoriuje 
teikiamų paslaugų prieinamumui, todėl toks teisinis reglamentavimas galėtų būti įtvirtintas ir nustatant 2014–
2020 m. ES struktūrinės paramos skyrimo tvarką.  

Tyrime teisiniu aspektu išanalizuota ir vandentvarkos sektoriaus kainodara, kuriai svarbi Vandens politikos 
pagrindų direktyva ir joje įtvirtintas sąnaudų susigrąžinimo principas; šį teisės aktą valstybės narės privalėjo 
iki 2010 m. perkelti į savo teisinę sistemą ir jis turi būti taikomas nustatant vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainas. Tyrimo metu nustatyta, kad šis principas į Lietuvos teisinę sistemą perkeltas 
tinkamai (minėtas principas įtvirtintas LR Vandens įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje, Įstatyme ir Kainų 
nustatymo metodikoje), tačiau tinkamam sąnaudų sugrąžinimo principo įgyvendinimui trūksta tikslesnio 
teisinio reglamentavimo. Manome, kad dėl šios priežasties daugelyje vandentvarkos įmonių sąnaudų 
susigrąžinimo principas vis dar neįgyvendintas. 

Analizuojant kainodarą taip pat išskirtos ir pagrindinės su kainų nustatymu susijusios problemos: 

• [šalyje taikomos] skirtingos kainų nustatymo procedūros;  
• neapibrėžtas paslaugų kainų galiojimo terminas – vandens tiekėjai nepagrįstai ilgą laiką 

neperskaičiuoja paslaugų kainų. 

Minėtas problemas lemia nepakankamai aiškus ir tikslus teisinis reglamentavimas, todėl tyrime pateikti 
atitinkami teisės aktų keitimo pasiūlymai, t. y. siūloma suvienodinti kainų nustatymo procedūras ir nustatyti 
konkretų kainų galiojimo terminą. 
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I. Įvadas 
Derinant su Valstybės vystymosi strategijomis, vandentvarkos sektoriaus plėtra ir siekiai taip pat planuojami 
rengiant strateginius dokumentus. Pagrindinis šiuo metu galiojantis teisės aktas yra Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 m. plėtros strategija, patvirtinta 2008-08-27 LR Vyriausybės 
nutarimu  Nr. 832. Pagrindinis Strategijos tikslas – nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų teikimo valstybinio reguliavimo veiklos kryptis, užtikrinsiančias tokias reikalavimus ir poreikius 
atitinkančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo raidos sąlygas, kad visoje 
šalies teritorijoje viešai tiekiamas geriamasis vanduo ir teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos atitiktų 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės 
reikalavimus ir kuo daugiau gyventojų ir kitų galimų vartotojų optimaliomis sąlygomis ir kainomis gautų 
viešai tiekiamą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas1. Strategijoje numatyti rodikliai ir siekiai: 

• geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas – ne mažiau kaip 95 proc. Lietuvos 
gyventojų; 

• 100 proc. geriamojo vandens kokybės atitiktis saugos ir kokybės reikalavimams;  
• 100 proc. surenkamų nuotekų išvalymas iki nustatytų normų; 
• ūkio pertvarkymas, geresnė vandentvarkos įmonių priežiūra. 

Šiuo metu įgyvendinama ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonė VP3-3.1-AM-01-V 
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, kurios tikslas siejasi su įgyvendinama 
Strategija – modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą aglomeracijose pagal 
nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. 

Siekiant Strategijoje numatytų kriterijų įgyvendinimo bei pagal Priemonę skiriamos paramos veiksmingumo 
padidinimo reikėjo atlikti esamos situacijos vertinimą. Šis vertinimas (toliau – Tyrimas) vykdomas pagal 
projektą „Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ einamasis 
vertinimas“, numatytą 2010 m. ES struktūrinės paramos planavimo plane, patvirtintame Finansų ministro 
2009-12-15 įsakymu Nr. 1K-445 ir finansuojamą Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto 
lėšomis. 

1. Tyrimo objektas, tikslai ir uždaviniai 

Tyrimo objektas – ES Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonė VP3-3.1-AM-01-V „Vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Pagal priemonę projektus gali įgyvendinti 
savivaldybių administracijos ir vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės. Remiamų projektų atrankos 
būdas – valstybės projektų planavimas. Pagal priemonę remiamos veiklos: 

1. nuotekų valymo įrenginių renovavimas ir statyba; 
2. nuotekų ir vandentiekio tinklų renovavimas ir plėtra; 
3. dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas; 
4. vandens gerinimo įrenginių rekonstravimas ir statyba. 

Remiamų veiklų prioritetai: 

1. nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas ar statyba aglomeracijose pagal įsipareigojimus ES 
(direktyvų ir nacionalinius reikalavimus); 

2. nuotekų tinklų plėtra aglomeracijose pagal įsipareigojimus ES (direktyvų ir nacionalinius 
reikalavimus); 

3. dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas; 
4. vandens tinklų plėtra tik lygiagrečiai su nuotekų surinkimo sistemų plėtra; 
5. vandens gerinimo įrenginių rekonstravimas ar statyba; 

                                                      

1 Strategijos 1 p. 
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6. vandentiekio tinklų plėtra atskirai nuo nuotekų surinkimo sistemų plėtros; 
7. vandentiekio ar nuotekų surinkimo sistemų rekonstravimas. 

Priemonės finansavimo plane numatyta skirti 2281 tūkst. litų, iš kurių: iki 1868 tūkst. litų ES fondų lėšos; iki 
220 tūkst. litų LR valstybės biudžeto lėšos; ne mažiau kaip 129 tūkst. litų kitų juridinių ir (arba) fizinių 
asmenų lėšos. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio 
tipas Rodiklio pavadinimas Matavimo 

vienetas 

Kiekybin ė 
išraiška 
2015 m. 

Rodiklio paskirtis 

Rezultato Gyventojų, kurie naudojasi 
centralizuotomis nuotekų 
surinkimo ir tvarkymo 
paslaugomis, dalis padidėjimas 

procentinis 
punktas 

8 Veiksmų programos rodiklis 

Produkto Gyvenamosios vietovės, kuriose 
renovuota (pastatyta) vandens 
tiekimo ir (ar) nuotekų 
surinkimo sistema 

skaičius 300 Veiksmų programos rodiklis 

Pastatyti dumblo apdorojimo 
įrenginiai 

skaičius 20 Papildomas rodiklis, kurio 
reikia priemonės įgyvendinimo 
stebėsenai atlikti 

Gyventojai prisijungę prie 
įrengtų nuotekų surinkimo tinklų 

skaičius 270000 Papildomas rodiklis, kurio 
reikia priemonės įgyvendinimo 
stebėsenai atlikti 

 

Atsižvelgiant į tai, kad Priemonė yra pagrindinis valstybės finansavimo šaltinis įgyvendinant Strategiją, 
Tyrime vertinamas pagrindinių Lietuvos vandentvarkos sektoriaus teisės aktų nuostatų suderinamumas, 
vandentvarkos valdymo ir administravimo efektyvumas, galimos vandentvarkos valdymo alternatyvos, 
Valstybinės kainų ir energetikos komisijos ir savivaldybių vaidmenys. Taip pat svarbu įvertinti ES paramos 
įtaką vandentvarkos infrastruktūros plėtrai, rodiklius ir 2014–2020 m. tendencijas. Taigi vertinimo temos 
apima teisinį reglamentavimą, valdymą ir administravimą, VKEKK ir savivaldybių vaidmenis, rodiklius ir 
tendencijas. 

2. Tyrimo tikslai ir uždaviniai 

Pagrindinis Tyrimo tikslas – padidinti pagal Priemonę skiriamos paramos efektyvumą ir jos įtaką sektoriaus 
veiklai, nustatyti 2014–2020 m. tendencijas. Atsižvelgiant į pateiktą Tyrimo užduotį pagrindiniai Tyrimo 
uždaviniai išvardyti toliau paveiksle. 
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1 pav. Tyrimo tikslai ir uždaviniai 

 

Detalūs Tyrimo klausimai pateikti 1 priede.  

3. Tyrimo metodika ir procesas 

Tyrimas suskirstytas į 16 etapų, jų įgyvendinimo schema pateikta 2 pav. 

2 pav. Pagrindiniai Tyrimo etapai 

 

Atliekant tyrimą buvo taikomi ir tarpusavyje derinami įvairūs vertinimo metodai: 

• dokumentų analizė; 
• dedukciniai ir lyginamieji metodai; 
• giluminiai interviu; 
• ekspertinis vertinimas; 
• antrinių dokumentų analizė; 
• scenarijų modeliavimas; 
• apklausa; 
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• atvejo studijos. 

Plačiau apie metodus ir jų taikymą kiekvienam tyrimo klausimui žr. 2 priede. 

Per ataskaitinį laikotarpį Konsultantas atliko visus suplanuotus darbus. Surinkta visa tyrimui reikalinga 
informacija, kuria naudojantis ir taikant pirmiau paminėtus metodus buvo atliktas vertinimas, padarytos 
išvados ir pateiktos rekomendacijos.  

Išsiuntus klausimynus savivaldybėms ir vandentvarkos įmonėms pagal suplanuotą grafiką buvo užmegzti 
kontaktai su savivaldybių ir įmonių vadovų paskirtais asmenimis, atsakingais už atsakymus į klausimynuose 
pateiktus klausimus. Iš pradžių pildant klausimynus vyravusį skeptišką požiūrį pakeitė konstruktyvi diskusija, 
vykusi per paskirtą projekto koordinatorių. Dauguma savivaldybių ir vandentvarkos įmonių išsamiai atsakė į 
klausimus, kurių analizė parodė mūsų Įvadinėje ataskaitoje pasirinkto plano ir metodologijos tinkamumą. 
Lygiagrečiai vykę interviu su Vyriausybės, Finansų, Ūkio, Aplinkos ministerijos, Lietuvos banko, CPVA, 
APVA, ESPAD, VD darbuotojais ir tarnautojais atskleidė šių institucijų ekspertų norą realiai skatinti 
vandentvarkos sektoriaus sisteminių gebėjimų stiprinimą, atrandant geriausius sprendimus tvariam priskirtos 
misijos vykdymui. Kartu techninėje užduotyje nustatytų užduočių vykdymui sėkmingai užmezgėme santykius 
su EIB atstovais. 

Paprašytos informacijos gavome iš VD, APVA ir ESPAD, visa vertinamos priemonės apimtimi. Analizuojant 
informaciją bei duomenis ir įgyvendinant Įvadinėje ataskaitoje prisiimtą įsipareigojimą pagal VKKEK 
klasifikaciją iš kiekvienos grupės atrinkome po vieną įmonę ir pasirengėme apsilankyti pasirinktose įmonėse 
ir savivaldybėse. Rengdamiesi giluminei šių įmonių ir susijusios savivaldybių veiklos analizei užmezgėme 
konstruktyvų dialogą su pasirinktų įmonių – UAB „Vilniaus vandenys, UAB „Sudūvos vandenys“, UAB 
„Ukmergės vandenys“, UAB „Joniškio vandenys“ ir UAB „Trakų vandenys“ vadovais bei atitinkamų 
savivaldybių administracijų vadovais. Šio dialogo tikslas – patikrinti iškeltas hipotezes ir nustatyti kryptis 
ekonometriniam modeliavimui, kartu ieškant vidinių išteklių ir siūlytinų priemonių 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiui. Reprezentatyviai analizės bazei suformuoti pasirinkome papildomai 20 
vandentvarkos įmonių ir savivaldybių, išanalizavome jų pateiktą informaciją ir savo pačių iš viešai prieinamų 
šaltinių surinktus duomenis. Remdamiesi VD, savivaldybių klausimynų atsakymais, specialiųjų 
vandentvarkos planų informacija parengėme siūlomą pirminę investicijų į vandentvarkos sektorių apimtį 
savivaldybių lygmeniu. Investicijų poreikiai nurodyti šio tyrimo 21 priede. 

Tyrimo ataskaitą sudaro šios dalys: santrauka, įvadinė dalis, keturi pagrindiniai skyriai ir išvadų bei 
rekomendacijų skyrius. 
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II.  Vandentvarkos sektoriaus apžvalga 
1. Sektoriaus tikslai ir plėtros kryptys 

Pagrindinis vandentvarkos sektoriaus tikslas – pasiekti, kad būtų užtikrinta kiekvieno asmens teisė gauti 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios turi būti įperkamos, kokybiškos, teikiamos 
nuolat ir nepertraukiamai, kartu užtikrinti racionalų vandens išteklių naudojimą ir vandens ekosistemų 
apsaugą. Šiam tikslui pasiekti įgyvendinami sektoriaus valdymo pokyčiai ir stiprinimas, sektoriaus plėtrai 
skiriamos nemažos ES paramos lėšos. Vadovaujantis Valstybės ilgalaikės raidos strategija ir Nacionaline 
darnaus vystymosi strategija, siekiant įgyvendinti sektoriaus tikslus buvo nustatytas strateginis geriamojo 
vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo tikslas. Juo vadovaujantis turi būti rengiami šią veiklą 
reglamentuojantys teisės aktai, infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros priemonės, užtikrinančios 
nepertraukiamą, ilgalaikį, techniniu ir ekonominiu požiūriu visiems vartotojams prieinamą socialiai būtinų 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, kurių kokybė atitiktų nustatytuosius geriamojo 
vandens saugos ir kokybės, nuotekų išvalymo reikalavimus, teikimą. Tai įtvirtinama Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 m. plėtros strategijoje, kurioje nustatomos aiškios sektoriaus kryptys 
ir uždaviniai ir kurių požiūriu šiame tyrime atliekamas vertinimas. 

2. Sektoriaus raida nuo 2000 m., statistiniai duomenys 

Didžiausi vandentvarkos sektoriaus pokyčiai prasidėjo 1991 m. decentralizavus valstybinę regioninių vandens 
tiekimo įmonių sistemą. Nuo to laiko atlikta daugybė įvairiausių tyrimų ir studijų, pateikta rekomendacijų dėl 
sektoriaus plėtros, tačiau kol kas, galima sakyti, šio ūkio valdymo sistema veikia savivaldybių pagrindu. Nuo 
2000 m., pasinaudojus ISPA technine parama, pradėtas sisteminis investicijų į vandentvarkos sektorių 
planavimas, patvirtintas investicijų poreikis upių baseinų bendrųjų planų pagrindu. Juose numatytų investicijų 
poreikiai buvo sujungti į paketus, didesnius negu 5 mln. eurų, galinčius pretenduoti į ISPA finansavimą. 
2001–2003 m. parengtos penkios studijos upių baseinų bendrųjų planų pagrindu: „Nemuno žemupio baseino 
generalinis planas“ (2002 m.), finansavo ES ISPA programa, parengė „Jacobs Gibb“ (Jungtinė Karalystė), 
„Nemuno žemupio baseino generalinis planas“ (2002 m.), finansavo ES ISPA programa, parengė „Jacobs 
Gibb“ (Jungtinė Karalystė), „Neries baseino generalinis planas“ (2003 m.), finansavo ES ISPA programa, 
parengė „Jacobs Gibb“ (Anglija), „Ventos – Lielupės generalinis planas“ (2002–2003 m.), finansavo ES ISPA 
programa, parengė „Techniplan“ (Italija), „Nemuno aukštupio generalinis planas” (2003 m.), finansavo ES 
ISPA programa, parengė ALANET (Belgija). Šių planų pagrindu buvo įgyvendinamos investicijos ir skiriama 
Sanglaudos fondo parama 2004–2006 m. Kito etapo – 2007–2013 m. Sanglaudos fondo parama siejama su 
gana konkrečių Strategijos tikslų įgyvendinimu. Be ISPA ir Sanglaudos fondo vandentvarkos sektoriui dar 
buvo skirta ir kitų programų bei fondų parama –Pasaulio bankas, SAPARD, PHARE, EIB, ERPB. 

Decentralizavus vandentvarkos ūkį vandentvarkos įmonių skaičius per 9 metus padidėjo nuo 14 iki 500 (2000 
m.), o šiuo metu didesnių  įmonių, tiekiančių vandenį 50 ir daugiau vartotojų, yra 373. Pagrindinė rinkos dalis 
tenka 73 tiekėjams, tiekiantiems 98 proc. viso centralizuotai tiekiamo vandens. Juos kontroliuoja savivaldybės 
arba valstybė, vandenį vartotojams jie teikia su VKKEK suderintomis kainomis. Kiti 2 proc. yra smulkūs 
tiekėjai – viešosios įstaigos, individualios įmonės, žemės ūkio bendrovės, fizinių asmenų grupės ir fiziniai 
asmenys, nederinantys kainų VKKEK. Savivaldybėse vandens tiekėjų skaičius svyruoja nuo 1 iki 29 tiekėjų2. 

Įmonės, tiekiančios geriamąjį vandenį, paprastai teikia ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Nuotekų tvarkytojams, 
išleidžiantiems 5 m3 per parą ir daugiau buities, gamybinių ir kt. (išskyrus paviršines) nuotekų, reikalingi 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimai. Leidimai reikalingi ir subjektams, 
paimantiems iš paviršinių ar požeminių vandens telkinių 100 m3 vandens per parą (vidutinis metinis 
paėmimas) ir daugiau. Ūkio subjektų, turinčių TIPK leidimus ir nurodančių vandens sunaudojimą ūkio bei 
buities reikmėms, yra apie 3653. Tarp jų – 95 didžiausios įmonės (kartu su filialais), joms tenka  96 proc. 
rinkos (pagal kiekį (be pramonės įmonių tvarkomų nuotekų), tenkantį visiems tvarkytojams, turintiems TIPK 
leidimus,). Pagrindiniai tvarkytojai yra vandentvarkos įmonės, kiti – viešosios įstaigos, individualių namų 
bendrijos. 

                                                      

2Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos vandenų departamentas 
3Aplinkos apsaugos agentūra 
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Toliau pateikiame pagrindinius įmonių vandens tiekimo paslaugų ir nuotekų tvarkymo parametrus – 
paslaugas gaunančių gyventojų skaičių, išgauto ir parduoto vandens kiekius, techninius įrangos 
(infrastruktūros) duomenis. Pastebėjome, kad įvairiuose informacijos šaltiniuose dažnai pateikiami skirtingi 
duomenys apie paslaugą gaunančių gyventojų procentą. Neatitikimai paaiškinami bendrosios metodikos 
nebuvimu ir nevienoda rinkos dalimi, kurią reprezentuoja šie skaičiai. Norint gauti tikslų paslaugos 
prieinamumo procentą reikia duomenų, kurie apimtų visus Lietuvos gyventojus ir būtų suskaičiuoti remiantis 
bendrąja metodika. Mūsų pasiūlymai  dėl metodikos pateikti šiame skyriuje, Rekomendacijų dėl prieinamumo 
rodiklių skaičiavimo metodikos poskyryje. Tyrimui naudojome keletą duomenų šaltinių – Aplinkos 
ministerijos vandens departamento (toliau – VD) iš savivaldybių gautus duomenis,  VKEKK pateiktus 
duomenis (47 didžiausių Lietuvos vandentvarkos įmonių), Valstybės audito ataskaitoje pateiktus duomenis. 
Pažymėtina, kad nė vienas šaltinis nereprezentuoja visos Lietuvos. Tolesniuose tyrimo skyriuose atskaitos  
tašku laikome Valstybės audito pateiktus duomenis.  2013 m. pirmame pusmetyje Statistikos departamentui  
paskelbus 2011 m. gyventojų surašymo duomenis, bus galimybė suskaičiuoti tikslesnį minėtas paslaugas 
gaunančių gyventojų skaičių. 

Geriamojo vandens kokybė 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Tarnyba) vykdo viešai tiekiamo geriamojo vandens 
kontrolės funkcijas. Tarnyba kontroliuoja 324 geriamojo vandens tiekėjus, aptarnaujančius 1811 geriamojo 
vandens tiekimo subjektų (vandentiekių), 2010 m. – 1970 vandentiekių. Iš jų: 66 (4proc.) didieji geriamojo 
vandens tiekimo subjektai (tiekia geriamojo vandens daugiau kaip 1000 m3 per dieną arba aprūpina 
geriamuoju vandeniu daugiau kaip 5000 gyventojų), kiti 96 proc. – mažieji geriamojo vandens tiekimo 
subjektai, iš didžioji jų dalis yra subjektai, tiekiantys geriamojo vandens iki 100 m3 per dieną)4. 

Tarnybos duomenimis, pagrindinės viešai tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės problemos yra 
padidėjęs fluoridų kiekis, taip pat indikatorinių geriamojo vandens rodiklių, pavyzdžiui, geležies, amonio, 
mangano, sulfatų, kiekis viešai tiekiamame vandenyje. Šešios vandens tiekimo teritorijos turi išlygas dėl 
geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinės vertės taikymo sąlygų5. 

Tarnyba 2011 m. patikrino 77 proc. geriamojo vandens tiekimo subjektų, atliko 1422 patikras. Nustatytas 781 
(55 proc.) pažeidimas, 2009 m. atitinkamai 978 (65 proc.), 2010 m. – 836 (58 proc.). Daugiausiai pažeidimų 
darė labai maži geriamojo vandens tiekimo subjektai, tiekiantys geriamojo vandens vidutiniškai iki 100 m³ 
per parą. Dažniausiai nustatyti geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymo (45 proc.) ir geriamojo 
vandens gavybos sąlygų pažeidimai (39 proc.). Nustatyta, kad Šiaurės vakarų Lietuvoje tiekiamame 
vandenyje per didelė fluoridų koncentracija (103 vandenvietėse fluoras viršija nustatytą vertę (gyv. sk. 
83163), iš jų išlygas turi tiktai 6 vandenvietės6. 

2011 m. atlikti mikrobiologiniai 148 mėginių tyrimai, iš jų 14 (9,5 proc.) neatitiko reikalavimų. Atlikus 184 
cheminius tyrimus 68 mėginiai neatitiko teisės aktų reikalavimų dėl padidinto geležies kiekio ir drumstumo, 
tai sudarė 36 proc. visų tirtų mėginių. Šis santykis nepakito palyginti su 2010 m. – iš 150 mėginių 53 neatitiko 
reikalavimų (35 proc.). Tačiau Tarnyba pažymi, kad didžioji dalis mėginių paimta tiriant vartotojų skundus, 
todėl jie neatspindi viso viešai tiekiamo vandens kokybės. 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos renkamais geriamojo vandens tiekėjų, reprezentuojančių 
87 proc. Lietuvos gyventojų (2011 m.), duomenimis higienos normų reikalavimus atitinka 77 proc. tiekiamo 
vandens, neatitinka 23 proc. 2010 m. šie skaičiai buvo 80 ir 20 proc. 2 lentelėje nurodyta įmonių tiekiamo 
vandens atitiktis higienos normoms. 

                                                      

4http://vmvt.lt/lt/maisto.sauga.ir.kokybe/vandens.kontrole/ (Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainė), VMVT 
2012-07-17 atsakymas  

5Ten pat 
6Ten pat 
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2 lentelė. 47 VKEKK kontroliuojam ų įmonių tiekiamo vandens atitiktis higienos normoms 

Metai 
Pateikto geriamojo 

vandens kiekis, tūkst.m3 

Pateikto geriamojo 
vandens kiekis, 
atitinkantis HN 

reikalavimus, tūkst.m3 

Vandens kiekis, 
atitinkantis HN 

reikalavimus, proc. 

2010 120,96 97,31 80,44 
2011 121,60 94,33 77,58 

Geriamojo vandens prieinamumas 

Didžiausių VKEKK kontroliuojamų įmonių teikiamas paslaugas gaunančių gyventojų skaičius didėjo nuo 
75,82 proc. (2005 m.) iki 87,49 proc. (2011 m.) (3 priedas). Analizuojant minėtų įmonių duomenis matoma 
išgauto ir patiekto gyventojams vandens mažėjimo tendencija. Išgauto požeminio vandens kiekis 2011 m. 
palyginti su 2000 m. sumažėjo 3,25 proc., pateikto geriamojo vandens sumažėjo 7,38 proc., parduoto – 2,18 
proc. Vartotojams parduoto vandens kiekis sumažėjo gana reikšmingai – 13,66 proc. Statistika rodo, kad 
gyventojo per parą suvartoto geriamojo vandens kiekis sumažėjo, o su karštu vandeniu (skaičiuojant 
daugiabučio gyventojui) – padidėjo. Tai galima aiškinti tuo, kad dalis geriamojo vandens neapskaitoma. 
Įdomus rodiklis yra ir parduoto vandens kiekis, tenkantis 1 km vamzdynų – nuo 2005 m. šis kiekis sumažėjo 
25 proc. Gyventojų, gaunančių geriamojo vandens tiekimo paslaugas įmonių aptarnaujamoje teritorijoje 
(įmonei priskirta aptarnauti teritorija, kuri ne visada apima visą savivaldybę) 2011 m. buvo 81,73 proc. Šių 
paslaugų prieinamumo pokytis ir skaičiavimas pateikti 3 priede. 2010 m. paslaugų prieinamumo procentas 
buvo didesnis negu 2011 m., tai šiek tiek iškreipia dinamiką, nes jis išaugo ne dėl padidėjusių prisijungimų 
skaičiaus, o dėl sumažėjusio aptarnaujamų gyventojų skaičiaus (taip pat ir dėl nuotekų paslaugų 
prieinamumo). Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo skaičiavimuose susiduriama su ta pačia problema. 
Kalbant apie techninius rodiklius (4 priedas), reikia pasakyti, kad padidėjo infrastruktūros pajėgumai ir plėtra 
– vandenviečių skaičius nuo 2005 m. padidėjo 44 proc., vandentiekių – 55 proc., požeminių tinklų ilgis 
padidėjo 34 proc. 

Pagal Aplinkos ministerijos vandens departamento 2010 m. surinktus duomenis, daugiausiai gyventojų, 
gaunančių viešai tiekiamą vandenį, yra Visagino savivaldybėje – 99,85 proc., Kauno miesto savivaldybėje – 
98,9 proc., Neringos – 98,8 proc., mažiausiai – Alytaus rajono savivaldybėje – 25,82 proc., Ukmergės rajono 
– 40,37 proc., Kelmės rajono – 41 proc. Šiam palyginimui duomenis ėmėme iš tų savivaldybių, kurios pateikė 
duomenis ne mažiau kaip apie 95 proc. gyventojų. 4 paveiksle pateikta detali informacija apie gyventojų 
geriamojo vandens naudojimo šaltinį, duomenys apima 92 proc. gyventojų. Apie likusius 8 proc. gyventojų 
savivaldybės duomenų nepateikė. VD skaičiavimais, viešai teikiamo vandens prieinamumas buvo 73,5 proc. 
(gaunamas centralizuota vandentiekio sistema ir išgaunamas iš individualių gręžinių). Iš šulinių geriamąjį 
vandenį išgauna net 18 proc. gyventojų, tačiau jis laikomas neatitinkančiu vandens kokybės reikalavimų. 
Tačiau skaičiuojant reikėtų eliminuoti tuos, kurių šaltiniai nežinomi, ir procentines išraiškas skaičiuoti tiktai 
pagal nurodytą gyventojų skaičių. Šiuo atveju darome prielaidą, kad tie gyventojai, apie kuriuos nepateikta 
informacijos, yra pasiskirstę analogiškai kaip tie, apie kuriuos pateikta informacija. Tada viešai teikiamo 
vandens prieinamumas būtų 79,52 proc. (3 pav.). 
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3 pav. Savivaldybių pateikti duomenys apie gyventojų geriamojo vandens vartojimo šaltinius, 2010 m., 
eliminavus nežinomus  

 

4 pav. Savivaldybių pateikti duomenys apie gyventojų geriamojo vandens vartojimo šaltinius, 2010 m. 

 

*savivaldybės nepateikė duomenų apie jų teritorijoje gyvenančių asmenų geriamojo vandens šaltinį 
**gyventojai, kurių geriamojo vandens gavimo šaltinis neaiškus, iš viso Lietuvoje 
 

Pastebimas vandens tiekimo paslaugų prieinamumo netolygumas tarp miestų ir mažesnių gyvenviečių (3 
lentelė). 
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3 lentelė. Vandens tiekimo paslaugų prieinamumas, 2011 m. 

 

Čia analizavome savivaldybių mums pateiktus atsakymus į nusiųstų klausimynų klausimus. Šešių didžiausių 
Lietuvos miestų vandens tiekimo paslaugų prieinamumas 2011 m. buvo 94 proc., per metus padidėjęs 1 proc. 
Ypač didelis paslaugų prieinamumo atsilikimas nuo miestų rodiklio buvo gyvenvietėse, turinčiose iki 2000 
gyventojų. Problema yra ir tai, kad tokiose gyvenvietėse, nesant didesnio vandens tiekėjo, yra sudėtinga ir 
apskaita – duomenys neišsamūs, nėra tęstinumo. Atsiranda rizika, kad šie mažesnių gyvenviečių duomenys ne 
visiškai atspindi situaciją Lietuvoje. 

Nuotekų tvarkymas 

Analizuojant didžiausių VKEKK kontroliuojamų vandentvarkos įmonių pateiktus  duomenis (5 priedas), 
matoma, kad surenkamų nuotekų kiekis padidėjo 13,32 proc. (nuo 2000 m.), o tuo pačiu laikotarpiu išgauto ir 
gyventojams tiekiamo vandens kiekis sumažėjo. VKEKK kontroliuojamos įmonėse 2011 m. buvo išvalytos 
visos surinktos nuotekos – 102,46 proc. VKEKK paaiškino, kad  šis procentas viršija 100 proc. dėl to, kad į 
surinktų nuotekų skaičių neįtraukiamos nuotekos, kurias valyti vartotojai pristato patys. Gana tikslią 
informaciją apie valomų nuotekų kiekius ir kokybę turi Aplinkos apsaugos agentūra. AAA renka duomenis 
apie visus subjektus, turinčius TIPK leidimus. 2011 m., AAA duomenimis, buitinių ir gamybinių nuotekų, 
kurias reikėjo valyti, kiekis buvo 181,3 mln. m3. Renkama informacija apie išleidžiamų ir išvalomų nuotekų 
kiekius, taip pat šalinamų teršalų kiekius pagal teršalus, duomenys grupuojami pagal savivaldybes ir apskritis. 
Remdamiesi šiais duomenimis pateikiame procentinius išvalomų iki nustatytų normų, nepakankamai 
išvalomų ir nevalytų nuotekų skaičiavimus (7 priedas). Lentelėje pateikiama nuotekų tvarkymo kokybės 
statistika pagal apskritis ir savivaldybes. Iki nustatytų normų išvaloma 92,66 proc. nuotekų, nepakankamai – 
7,31 proc., nevaloma – 0,03 proc. Palyginimui: 2005 m. iki normų išvalyta buvo 67 proc. nuotekų, 
nepakankamai išvalyta – 32,57 proc., nevalytų – 0,43 proc., 2002 m. atitinkamai 20,85 proc., 76,36 proc., 
0,79 proc. Kaip matome, gerokai  pagerėjo nuotekų valymo kokybė – išvalytų iki normų nuotekų kiekis nuo 
2002 m. padidėjo 71,81 proc. Didžiausias nepakankamai išvalytų nuotekų teršalų kiekis 2011 m. buvo 
išleidžiamas Šiaulių miesto savivaldybėje – 6902 tūkst. m³ per metus, tai sudaro 77,55 proc. visų 
savivaldybėje išleidžiamų nuotekų. AB „Šiaulių vandenys“ atsakingas asmuo paaiškino, kad tai įvyko dėl 
nepakankamai išvalomų teršalų, išleidžiamų pertvarkant nuotekų valymo įrenginių valymo procesą, kai 
nebuvo galimybės teršalų išvalyti iki nustatytų normų. Po pertvarkymo visos nuotekos valomos kaip 
reikalaujama normatyvuose. Pagal AAA nuostatas, jei nors vienas teršalas išleistas remiantis LLT (laikinai 
leistinos taršos) normatyvu, visos per tą laikotarpį išleistos nuotekos priskiriamos nepakankamai išvalytoms. 
Todėl galima manyti, kad ateinančiais laikotarpiais išvalomų / nepakankamai išvalomų nuotekų santykis 
pagerės 4 proc. Procentine išraiška didžiausias nepakankamai išvalytų nuotekų santykis (nuo 80 iki 100 proc.) 
yra Kupiškio, Šalčininkų, Akmenės rajonų savivaldybėse, absoliutine išraiška tai sudaro 1864 tūkst. m³ per 
metus, ir yra apie 1 proc. visų nuotekų kiekio Lietuvoje. Pagrindinę nuotekų dalį (apie 96 proc.) valo 95 
įmonės (kartu su filialais), kiti – smulkūs ūkio subjektai. Analizuodami nuotekų tvarkymą kaip gyventojams 
teikiamą paslaugą, taip pat infrastruktūrą, rėmėmės VKEKK duomenimis. Nuotekų tvarkymo paslaugą 
gaunančių gyventojų skaičius didėjo nuo 70,8 proc. 2005 m. iki 73,76 proc. 2011 m. (5 priedas). Gyventojo 
išleidžiamų nuotekų kiekis padidėjo nuo 52 l/gyv. (litrai, tenkantys 1 gyventojui) 2005 m. iki 60 l/gyv. 2011 
m. Metinis nuotekų kiekis, tenkantis 1 km, nuo 2005 m. sumažėjo 29,48 proc. (vandens pardavimo ir 
vamzdynų santykio rodiklis taip pat sumažėjo). Infrastruktūra išsiplėtė ir pasikeitė kokybiškai (6 priedas). 
Nuotekų tinklų ilgis padidėjo gana reikšmingai – nuo 2000 m. net 99 proc., kanalizacijos sistemų skaičius 
išaugo 122 proc., išleidžiamų nuotekų taršos (BDS7, SM, R(riebalai), N, P) koncentracija sumažėjo 49 proc. 

Gyventojų skaičius gyvenvietėje Prieinamumas, proc. Bendras gyventojų skaičius  

iki 2 tūkst. 58 120 580 

2–50 tūkst. 79 180 053 

nuo 50 tūkst. 94 1 258 254 

 Iš viso 1 558 887 
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Toliau pateiksime VD surinktus savivaldybių 2010 m. duomenis apie nuotekų tvarkymą. Daugiausiai 
gyventojų, gaunančių nuotekų tvarkymo paslaugas, yra Visagino savivaldybėje, – 99,85 proc., Kauno miesto 
savivaldybėje – 97 proc., mažiausias paslaugų prieinamumas – Lazdijų rajono savivaldybėje, 17,71 proc., 
Alytaus rajono – 20,17 proc. Palyginimui duomenis ėmėme tų savivaldybių, kurios pateikė duomenis ne 
mažiau kaip apie 95 proc. gyventojų. 6 pav. pateikta informacija apie gyventojų nuotekų tvarkymo būdą, 
duomenys apima 77 proc. gyventojų. Apie likusiųjų dalį – 23 proc. gyventojų – savivaldybės duomenų 
nepateikė. VD skaičiavimais, nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas buvo 65,06 proc. (čia įtraukiamas 
gyventojų, nuotekas išleidžiančių į nuotakynus, turinčių individualius NVĮ, sudariusių sutartis dėl išgriebimo 
duobių, turinčių septikus, procentas). 13,62 proc. gyventojų nuotekos nesurenkamos ir nevalomos – tiek 
gyventojų negauna nuotekų tvarkymo paslaugų (6 pav.). Kaip ir geriamojo vandens duomenų lentelėje, čia 
pateikti ne visų savivaldybių duomenys, taip pat savivaldybės pateikė duomenis ne apie visus teritorijoje 
gyvenančius asmenis. Todėl skaičiuojant reiktų eliminuoti tuos, kurių šaltiniai nežinomi, ir daryti prielaidą, 
kad tie, apie kuriuos nėra informacijos, bus pasiskirstę analogiškai kaip ir tie, apie kuriuos pateikta 
informacija, paslaugos prieinamumas bus 82,68 proc., nesurenkamų nuotekų – 17,32 proc. (5 pav.) 

5 pav. Savivaldybių pateikti duomenys apie gyventojų nuotekų tvarkymo būdą 2010 m., eliminavus 
nežinomus 
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6 pav. Savivaldybių pateikti duomenys apie gyventojų nuotekų tvarkymo būdą, 2010 m. 

 

*savivaldybės nepateikė duomenų apie jų teritorijoje gyvenančių asmenų nuotekų tvarkymo būdą 
**gyventojai, kurių nuotekų tvarkymo būdas nežinomas, iš viso Lietuvoje 

Kaip ir vandens tiekimo paslaugų atveju, matomas didelis atotrūkis tarp miestų ir mažesnių gyvenviečių 
nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo (4 lentelė). Nurodytas 6 didžiausių Lietuvos miestų paslaugų 
prieinamumas 2011 m. yra 92,59 proc. per metus, kaip ir vandens paslaugų prieinamumas, padidėjo 1 proc.  

4 lentelė. Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas, 2011 m.7 

 

Pagal šiuos duomenis mažesnių gyvenviečių – miestelių ir kaimų paslaugų prieinamumas buvo 46 proc. Tai – 
savivaldybių pateiktų duomenų rezultatas. Kadangi duomenų kiekis tyrimui yra gana mažas, šis rezultatas gali 
ne visiškai tiksliai atspindėti visos Lietuvos mažų gyvenviečių situaciją. 

Nustatę geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo skaičiavimo problemas – nepatikimi 
ir neišsamūs duomenys, nėra tęstinumo, siūlome keisti patį siektiną rodiklį – skaičiuoti ne paslaugos 
prieinamumo procentą gyventojams, o būstams ar namų ūkiams. Toliau pateikiame rekomendacijas dėl 
metodikos. Kol nebus apsispręsta dėl metodikos, siūlome remtis VKEKK turimais duomenimis. VKEKK 
pateikiamiems įmonių duomenims, nors jie ir neapima visos Lietuvos teritorijos, būdingas tęstinumas, jie 
palyginami ir pakankamai patikimi. Rizika, kylanti naudojantis šiais duomenimis yra ta, kad paslaugų 
prieinamumas įmonių neaptarnaujamose teritorijose gali būti mažesnis negu toje dalyje, kurioje įmonės 
aptarnauja gyventojus centralizuotai. Trūkumai: 1) VKEKK įmonių duomenys neapima gyventojų dalies, kuri 
naudojasi gręžiniais, turi NVĮ ir septikus; 2) nėra galimybės suskaičiuoti prisijungimų pagal savivaldybes. 
Sprendimai: 1) duomenis apie individualius gręžinius, NVĮ, septikus gali pateikti savivaldybės; 2) VKEKK 
galėtų rinkti visų 73 (arba 373) vandens tiekėjų duomenis apie aptarnaujamų gyventojų skaičių. Šie vandens 
tiekėjai turėtų pateikti duomenis VKEKK ir apie tiekiamo geriamojo vandens atitiktį HN. Trumpuoju 

                                                      

7Savivaldybių pateikti atsakymai į Konsulanto klausimynus 

Gyventojų skaičius gyvenvietėje Prieinamumas, proc. Bendras gyventojų skaičius 
skaičius 

iki 2 tūkst. 43 69 980 

2–50 tūkst. 77  164 694 
Nuo 50 tūkst. 93  1 258 254 

 Iš viso 1 492 927 
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laikotarpiu, vykstant plėtrai, šie duomenys reprezentuos vis didesnę Lietuvos dalį. Ilguoju laikotarpiu, po 
tikėtinų didesnių pokyčių vandentvarkos sektoriuje, šios problemos neturėtų likti. 

Rekomendacijos dėl prieinamumo rodikli ų skaičiavimo metodikos 

Atsižvelgiant į esamus prieinamumo rodiklių netikslumus bei nesutapimus ir siekiant užtikrinti duomenų 
patikimumą bei bendrumą, siūloma duomenų rinkimą ir apdorojimą patikėti VKEKK. Komisija duomenis 
gautų iš atitinkamų institucijų, registrų centro, statistikos departamento, vandentvarkos įmonių ir kt. Esminis 
pokytis palyginti su dabartine situacija – būtų sukurta centralizuota institucija, kuri taptų visiškai atsakinga už 
duomenų analizę ir apdorojimą pagal bendrąją metodiką ir rodiklių pateikimą. Toliau pateiktame paveiksle 
parodyta duomenų surinkimo schema. 

7 pav. Duomenų, skirtų prieinamumo rodikliams skaičiuoti, surinkimo schema 

 

Pagal šią metodologiją informacijos rinkimas ir apdorojimas būtų sutelktas vienose rankose. Taip sumažėtų 
besiskiriančių duomenų, pagerėtų informacijos kokybė ir visame sektoriuje būtų pasiektas gaunamų, 
apdorojamų ir teikiamų duomenų nuoseklumas.  

Studijos metu pastebėta, kad vandentvarkos įmonės ir susijusios institucijos (Aplinkos ministerija,  APVA, 
savivaldybės ir kt.) susiduria su rimtomis problemomis skaičiuodamos ir vertindamos paslaugų prieinamumo 
pasiekimo rodiklio reikšmes. Vertinant sistemiškai, tiksli prieinamumo rodiklio reikšmė svarbi dėl to, kad 
pagal tai vertinama projektų sėkmė, finansavimo apimtys, strategijos ir kitų susijusių reglamentų įvykdymas.  

Siūloma atsisakyti esamos duomenų surinkimo tvarkos ir visam sektoriui nustatyti bendrąją metodiką. 
Vertintos šios alternatyvos, skirtos skaičiuoti prieinamumo rodikliams: 

• toliau skaičiuoti tiesiogiai gyventojus; 
• vertinti prijungtus būstus; 

• susieti metodiką su namų ūkių skaičiavimu.  

Iš šių alternatyvų namų ūkių ir būstų skaičiavimas yra tinkamesnis negu dabartinis tiesioginis gyventojų 
skaičiaus vertinimas dėl nuolat kintančio gyventojų skaičiaus, taip pat retai atliekamo gyventojų surašymo. 
Siekiant nustatyti, kurią iš šių dviejų metododikų reikėtų rinktis, pirmenybė teiktina tai alternatyvai, kurios 
įgyvendinimas būtų patikimesnis, paprastesnis ir reikalautų mažiau atsakingos institucijos išteklių.  

2013 m. bus paskelbti detalūs gyventojų surašymo duomenys. Turint visuotinio gyventojų surašymo 
duomenis bus gauta pakankamai tiksli informacija apie gyventojus ir namų ūkius. Tai leis gana tiksliai 
nustatyti gyventojų, 2011 m. turėjusių prieigą prie vandentvarkos paslaugų, skaičių. Tačiau visuotinis 
gyventojų surašymas vyksta kartą per dešimtmetį. Tarp gyventojų surašymų namų ūkiai skaičiuojami 
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apklausų metodika, apklausiant reprezentatyvų skaičių asmenų, kurie sudaro tik mažą visos visuomenės dalį. 
Dėl šios priežasties reikalinga papildoma metodika tarpiniams rezultatams skaičiuoti ir vertinti.  

Todėl buvo vertinama alternatyva nustatyti paslaugų prieinamumo tendencijoms, remiantis duomenimis apie 
būstus ir vandentvarkos įmonių paslaugų vartotojų skaičių. Naujesni ir patikimesni duomenys apie būstus 
gaunami iš registrų centro. Statistikos departamentas, remdamasis registrų centro informacija, kaupia 
informaciją apie butų fondą, parengia ir pateikia vartotojams statistinę informaciją apie gyvenamąjį butų 
fondą pagal nuosavybės formas ir buvimo vietą. Gyvenamasis butų fondas – tai gyvenamosios patalpos 
gyvenamuosiuose namuose ir negyvenamuosiuose pastatuose. Gyvenamajam butų fondui nepriskiriami 
bendrabučiai, viešbučiai, vasarnamiai, medžiotojų nameliai, poilsio namai, sanatorijos, sodo nameliai ir kiti 
pastatai, skirti laikinai gyventi. 

Kadangi duomenys apie būstus kaupiami nuolatos ir yra patikimesni negu namų ūkiai arba gyventojų 
skaičius, siūlome pasirinkti būstų skaičiavimo metodiką. Vertinant pagal tikslumo ir visuotinumo kriterijus 
gyventojų ekvivalentų skaičiavimas būtų patrauklesnis sprendimas, tačiau VKEKK, kaip siūloma atsakinga 
institucija, turėtų papildomai įsivertinti pasiūlytą sprendimą.  

Investicijos į sektorių. 2000–2013 m. ES ISPA / Sanglaudos fondo finansinė parama 

Pagrindiniai investicijų šaltiniai į sektorių buvo ES paramos lėšos. 2000–2013 m. ES finansinė parama 
vandentvarkos projektams apima du laikotarpius: 2000–2006 m. ir 2007–2013 m. ES pirmuosius aplinkos 
apsaugos projektus Lietuvoje pradėjo finansuoti 2000 m. per ISPA programą. Lietuvai įstojus į ES pradėti 
įgyvendinti ISPA projektai, laikomi Sanglaudos fondo projektais. ISPA / Sanglaudos fondo lėšomis 2000–
2006 m. padėta įgyvendinti 16 vandentvarkos projektų, kuriuose ES finansinė parama pagal savivaldybes 
sudarė 1,368 mlrd. litų (8 priedas). Sėkmingam minėtų projektų įgyvenimui buvo suteikta 110,5 mln. litų ES 
finansinė parama, skirta techninei pagalbai. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu APVA ir ESPAD pateikė informaciją pagal priemonę „Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ 2007–2013 m. ES Sanglaudos fondo finansuojamą 141 
vandentvarkos projektą, iš kurių 2012 m. rugpjūčio mėn. šeši  buvo baigti. Pagal patvirtintą finansavimą ES 
finansinė parama pirmiau minėtiems projektams yra 1,822 mlrd. litų (8 priedas). 

Skyriaus apibendrinimas 

Skyriuje pateikta informacija apie esamą vandentvarkos sektoriaus būklę su 2000–2013 m. suplanuotomis 
investicijomis leis tolesniuose Tyrimo skyriuose atsakyti į techninėje užduotyje ir Priežiūros komiteto 
įvadinės ataskaitos svarstymo metu suformuluotus klausimus ir įvertinti tendencijas, nustatant kaip Lietuva, 
vykdydama savo įsipareigojimus ir įgyvendindama direktyvų nuostatas, parengė Strategiją, kurios tikslas 
(nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo valstybinio reguliavimo veiklos 
kryptis, užtikrinsiančias tokias reikalavimus ir poreikius atitinkančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų teikimo raidos sąlygas, kad visoje šalies teritorijoje viešai tiekiamas geriamasis vanduo ir 
teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos atitiktų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus sveikatos 
apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimus ir kuo daugiau gyventojų ir kitų galimų 
vartotojų optimaliomis sąlygomis ir kainomis gautų viešai tiekiamą vandenį) realiai atitinka ES veiksmų 
vandens politikos srityje siekius. Surinkta informacija ir duomenys dėl šios priežasties suponuoja išvadą, kad 
Strategija yra viena iš priemonių, skirta tinkamai įgyvendinti Lietuvos įsipareigojimus ES vandentvarkos 
sektoriuje (tinkamai perkelti ir įgyvendinti ES direktyvas bei įgyvendinti ES tikslus vandentvarkos 
sektoriuje). 

Vienas iš Strategijoje numatytų Strategijos įgyvendinimo kriterijų yra tai, kad viešai tiekiamo geriamojo 
vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams būtų ne mažiau kaip 95 proc. visų šalies 
gyventojų. Šis kriterijus yra svarbus, nes tik jį pasiekus bus laikoma, kad Strategija įgyvendinta tinkamai, o 
kartu šis kriterijus bus svarbus rodiklis vertinant, ar tinkamai įgyvendinti ES tikslai vandentvarkos sektoriuje 
ir ar tinkamai panaudota ES parama siekiant šių tikslų. Kitaip tariant, siekis, kad viešai tiekiamo geriamojo 
vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams būtų ne mažiau kaip 95 proc., gali būti 
vertinamas kaip kriterijus ne tiktai vertinant, ar tinkamai įgyvendinta Strategija, bet ir nustatant, ar Lietuva 
tinkamai įgyvendinimo savo įsipareigojimus ES ir ar tinkamai panaudojo ES paramos lėšas. 
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III.  Vandentvarkos sektoriaus valdymas ir administravimas 
1. Sektoriaus efektyvumo vertinimo apžvalga 

Lietuvoje vandentvarkos sektorius, teikdamas viešąsias paslaugas, vykdo dvejopą funkciją. Pirmiausiai, 
vandentvarkos ūkis yra atsakingas už tvarų vandens išteklių panaudojimą, užtikrinant, kad veikla atitiktų 
visus aplinkos apsaugos reikalavimus. Taip pat įmonės teikia paslaugas vartotojams ir šioje srityje turi 
užtikrinti atitinkamą paslaugų kokybę. 2008–2015 m. strategijoje numatyti rodikliai ir tikslai siekiant 
pagerinti įmonių veiklą šiose srityse. Antra, nors įmonės teikia viešąsias paslaugas, jos turi būti pelningos, t. 
y. pajamos už suteiktas paslaugas turi padengti patiriamas išlaidas ir investicijas, kurių reikia išlaikyti gerai 
valdomo turto būklei ir vykdyti plėtrai. Todėl Lietuvos vandentvarkos sektoriaus efektyvumas vertintas būtent 
analizuojant, ar didžiausios vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo įmonės atlieka šias funkcijas ir įgyvendina 
sektoriaus Strategijoje numatytus tikslus.  

Vandentvarkos ūkio efektyvumas šiame tyrime įvertintas analizuojant kelias kryptis: 

• Kokie rezultatai pasiekti ir kaip įgyvendinama 2008–2015 m. vandentvarkos ūkio plėtros strategija. 
• Ar įmonės finansiškai ir ekonomiškai pajėgios vykdyti tvarią veiklą ir užtikrinti reikiamą paslaugų 

kokybės lygį. 
• Ar kainodara vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje atitinka visus jai keliamus reikalavimus ir 

tikslus. 

Kaip apibendrinta toliau pateiktame paveiksle, šiuo metu, nors rodikliai po truputį gerėja, vis dar 
neužtikrinamas pakankamas paslaugų prieinamumas ir paslaugų kokybės lygis. Įmonių veiklos principai 
nepadeda įmonėms plėtoti tvarią veiklą, todėl veikla yra nuostolinga, neįgyvendintas „sąnaudų 
susigrąžinimo“ principas. Kainodaros srityje, kaip pažymėta Valstybinio audito 2011 m. išvadoje, Lietuvoje 
susiduriama su padidėjusia politizavimo rizika. Galiausiai vandentvarkos ūkio vykdoma finansinė 
atskaitomybė ne iki galo atspindi realiosios įmonių padėties. Taigi įmonės nekaupia pakankamai lėšų, 
reikalingų pasiekti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos nustatytus vandentvarkos sektoriui keliamus 
tikslus. 

8 pav. Vandentvarkos ūkio situacija8 

 

Toliau detalizuojamos pagrindinės sritys, kuriose Lietuvos vandentvarkos sektorius šiuo metu nėra efektyvus. 

 

                                                      

8 Konsultanto išvados 
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2. Veiklos efektyvumas siekiant Strategijoje numatytų tikslų 

Iš visų Strategijoje užsibrėžtų tikslų labiausiai tikėtina, kad Lietuva įgyvendins nuotekų išvalymo kriterijų. 
Mažai tikėtina, kad reikiamas paslaugų prieinamumas bus užtikrintas iki 2015 m., kaip numatyta Strategijoje. 
Toliau detaliai išnagrinėtas vandentvarkos ūkio gebėjimas pasiekti kiekvieną Strategijoje numatytą tikslą.  

2.1. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo prieinamumo didinimas 

Strategijoje nustatytas viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas 
vartotojams yra 95 proc. Šiam tikslui įgyvendinti buvo skiriama žymi Europos Sąjungos fondų parama. 
Tačiau tikėtina, kad šie rodikliai nebus pasiekti.  

Nuo 2007 iki 2011 m. Lietuvoje reikšmingai padidėjo ir geriamojo vandens prieinamumas, ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų prieinamumas gyventojams. Geriamojo vandens paslaugų prieinamumas padidėjo 9 proc., 
nuotekų tvarkymo – 13 proc. Ši ūkio plėtra yra geras ženklas Lietuvai, tačiau plečiant tinklus tokia sparta 
tikėtina, kad užsibrėžti rodikliai bent jau iki 2015 m. nebus pasiekti. Tikslams pasiekti geriamojo vandens 
prieinamumas per artimiausius metus turi padidėti 15 proc., nuotekų – net 20 proc.  

9 pav. Paslaugų prieinamumo rodikli ų dinamika9 

 

Valstybės kontrolė, atlikusi auditą „Vandens tiekimo organizavimas ir kainodara“, taip pat konstatavo, kad 
nustatant 95 proc. prieinamumo tikslus nebuvo vertintas investicijų poreikis, potencialių vartotojų (gyventojų) 
noras ir galimybės jungtis prie naujai nutiestos infrastruktūros, neatsižvelgta į savivaldybių situaciją, 
gyventojų pasiskirstymą, vandens tiekimo įmonių pajėgumus, neįvertinta, kiek šios nuostatos įgyvendinimas 
turės įtakos vandens paslaugų kainoms. Todėl yra rizika, kad šis siekis iki 2015 m. nebus įgyvendintas.  

Šią riziką didina ir kiti veiksniai. Didžiausias investicijų finansavimo šaltinis siekiant įgyvendinti vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros planus – parama iš ES struktūrinių fondų, iš dalies finansuojama iš 
valstybės biudžeto. 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sistemų renovavimas ir plėtra“, kuriai skirta daugiau kaip 2 mlrd. litų, numatyti rezultato rodikliai apima 
gyventojų, kurie naudojasi centralizuotomis nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis, dalies padidėjimą 8 
                                                      

9Valstybinio audito ataskaita  „Vandens tiekimo organizavimas ir kainodara“, 2011 m. sausio 5 d. Nr. VA-P-20-3-1 Vilnius; Aplinkos 
ministerijos vandentvarkos ūkio strategijos apžvalga 
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proc. punktais, tačiau tai per maža rodiklio reikšmė, kad būtų pasiektas Strategijoje numatytas nuotekų 
surinkimo prieinamumo uždavinys. 

Remiantis Valstybės kontrolės 2011 m. atliktu auditu, tik 3 savivaldybės manė, kad iki 2015 m. pavyks 
įgyvendinti 95 proc. prieinamumo tikslą10. 2012 m. LR aplinkos ministerijos surinktais duomenimis, iš visų 
60 savivaldybių tik 9 savivaldybės numatė, kad 95 proc. prieinamumo tikslas bus pasiektas. Remiantis 
savivaldybių pateiktais duomenimis, 2015 m. visoje Lietuvoje realu pasiekti 81 proc. geriamojo vandens ir 74 
proc. nuotekų surinkimo prieinamumo rodiklius. Savivaldybių pateiktų 2015 m. rodiklių apžvalga pateikta 
toliau paveiksle.  

10 pav. Savivaldybių ir vandentvarkos įmonių numatomos rodiklių reikšmės 2015 m.11 

 

Tarp didesnių ir mažesnių savivaldybių dar yra didelė atskirtis ir numatoma, kad mažesnių savivaldybių 
rodikliai bus prastesni. Tarp 9 savivaldybių, kurios planuoja pasiekti strateginius prieinamumo rodiklius, 
patenka tik dalis didžiausių Lietuvos miestų savivaldybių. Kai kuriose savivaldybėse (Lazdijų ir Šalčininkų 
rajonų) numatomas paslaugų prieinamumas 2015 m. nesiekia nė 30 proc. Savivaldybių ir vandentvarkos 
įmonių vadovai, su kuriais buvo surengti interviu, patvirtino, kad 95 proc. prieinamumo rodikliai 2015 m. 
nebus pasiekti, ir abejojo, ar nustatytas tikslas yra realus ir žvelgiant iš ilgesnės perspektyvos. 

Kaip minėjome pirmiau, vertinant vandentvarkos sektoriaus uždavinius dėl paslaugų prieinamumo viena iš 
esminių problemų yra duomenų patikimumas ir bendrosios rodiklių skaičiavimo metodikos nebuvimas. 
Įvairiuose šaltiniuose pateiktos oficialios pasiektų rodiklių reikšmės gerokai skiriasi. Pavyzdžiui, nevienodi ir 
duomenys apie vandentvarkos įmonių paslaugų prieinamumą skirtingose LR aplinkos ministerijos 
pateikiamose veiklos ataskaitose. Be kitų veiksnių tokį dalyką lemia tai, kad dalis vandentvarkos įmonių nėra 
licencijuojamos ir kontroliuojamos, todėl nepateikia duomenų apie prisijungusių gyventojų skaičių. 

2.2. Vandens kokybės gerinimas 

Kitas strategijoje numatytas rodiklis yra geriamojo vandens kokybė. Iki 2015 m. visas 100 proc. tiekiamo 
geriamojo vandens turi atitikti jam keliamus kokybės ir higienos reikalavimus.  

                                                      

10Valstybinio audito ataskaita  „Vandens tiekimo organizavimas ir kainodara“ 
11Konsultanto išvados 
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Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis, dar daugelyje Lietuvos vietovių neužtikrinama 
pakankama tiekiamo geriamojo vandens kokybė. Kaip jau aptarta vandens kokybės vandentvarkos sektoriuje 
vertinimo skyriuje, ši problema opiausia šiaurės vakarų Lietuvoje.  

ES paramos lėšomis buvo finansuojami 8 geriamojo vandens gerinimo įrenginių projektai vietovėse, kur 
išgaunamame vandenyje viršijama nustatyta fluoridų koncentracija, t. y. Klaipėdos rajono vandenvietės 
(Endriejavo, Agluonėnų, Kretingalės), Kretingos rajono (Kūlupėnų, Kartenos, Salantų, Vydmantų), Skuodo 
rajono (Mosėdžio) ir rekonstruojamoje 1-ojoje Klaipėdos m. vandenvietėje, kurioje „fluoridų kiekis normą 
(1,5 mg/l) viršija nežymiai (1,65–1,7 mg/l)“. Teritorijose, kuriose statomi ir rekonstruojami vandens gerinimo 
įrenginiai, 2011 m. duomenimis gyvena 50 117 žmonių. Tikėtina, kad sėkmingai įgyvendinus minėtus 
vandentvarkos projektus 2012–2013 m. šiems gyventojams bus tiekiamas higienos normų reikalavimus 
atitinkantis geriamasis vanduo, ir Klaipėdos m. 1-oji, Endriejavo, Agluonėnų, Kretingalės, Kūlupėnų, Salantų 
ir Mosėdžio vandenvietės bus išbrauktos iš VMVT probleminių vandenviečių sąrašo. 

Tačiau pastebėjome, kad kai kuriose gyvenamosiose vietovėse ši problema nesprendžiama. Buvo vykdomi 6 
vandentvarkos plėtros projektai regionuose, kur geriamojo vandens kokybės problemos, susijusios su 
padidėjusia fluoridų koncentracija, nebuvo sprendžiamos. Pavyzdžiui, Varnių, Luokės, Plinkšių, Sedos, 
Užvenčio, Lenkimų, Kalotės ir Kelmės m. gyvenamosiose vietovėse. Reikėtų paminėti, kad Kelmės mieste 
vykdomi net 2 vandens tiekimo infrastruktūros plėtros projektai. Pagal VMTV pateiktą informaciją minėtose 
gyvenamosiose vietovėse higienos normų reikalavimų neatitinkantis geriamasis vanduo 2011 m. buvo 
tiekiamas 11 721 gyventojui. Įvertinus tai, kad vandentvarkos plėtros projektai buvo vykdomi vietovėse, 
kuriose gyventojai aprūpinami higienos normų reikalavimus neatitinkančiu geriamuoju vandeniu, galima 
manyti, kad kai kurių savivaldybių ir jų valdomų įmonių vandentvarkos įmonių veiklos planavimas yra 
netinkamas, o  ES finansuojamų vandentvarkos projektų stebėsena kartais yra nepakankama. Gyventojams 
bus siūloma jungtis prie centralizuotų vandens tiekimo tinklų, kuriais tiekiamas higienos normų reikalavimų 
neatitinkantis geriamasis vanduo. Tai savo ruožtu stabdys gyventojų prisijungimą prie naujai nutiestų 
centralizuotų vandens tiekimo tinklų ir mažins būsimas vandentvarkos įmonių pajamas. Su tuo yra susijusi 
rekomendacija, nefinansuoti plėtros projektų tose vietovėse, kur neišspręsta vandens kokybės problema. 

Per pokalbį su UAB „Palangos vandenys“ atstovais apie padidėjusią fluoridų koncentraciją Šventosios ir 
Nemirsetos vandenvietėse buvo pateikta informacija, kad Nemirsetos vandenvietės (šiuo metu iš jos vanduo 
tiekiamas 120 gyventojų) geriamojo vandens kokybės problema bus išspręsta bendrovės lėšomis, o 
Šventosios (vanduo tiekiamas 2000 gyventojų) nebus sprendžiama, nes padidėjusio fluoridų kiekio „neženkli“ 
(2,66 mg/l) koncentracija geriamajame vandenyje būna tik 3 mėnesius per metus ir dėl vandens gerinimo 
įrenginių statybos šioje vandenvietėje reikės padidinti vandens tiekimo tarifą esamiems vartotojams. 

Rengiant Tyrimą vyko susitikimai su atrinktomis savivaldybėmis ir vandentvarkos įmonėmis. Per 
apsilankymus patvirtinta, kad iš tikrųjų geriamojo vandens tiekimo srityje yra pastebimų problemų. Be to, 
vandentvarkos įmonės ir savivaldybės atkreipė dėmesį į tai, kad geriamojo vandens kokybei užtikrinti nebuvo 
skirta pakankamai Europos Sąjungos lėšų, o įmonės neturi tiek lėšų, kad galėtų pačios investuoti. Kadangi 
labiausiai geriamojo vandens kokybės srityje kenčia mažesnės įmonės, tad laisvų lėšų poreikis šiems 
rodikliams gerinti tampa itin aktualia ir problemine tema. 

2.3. Nuotekų tvarkymas 

Be jau aptartų rodiklių Strategijoje numatytas nuotekų tvarkymo rodiklis, pagal kurį 100 proc. visų 
surenkamų nuotekų turi būti išvaloma pagal nustatytus reikalavimus. Lietuvos vandentvarkos ūkis nuo 2000 
m šioje srityje daugiausiai pasistūmėjo į priekį ir labai pagerėjo nuotekų išvalymo rodikliai. Išvalytų nuotekų 
dalis per paskutinius dešimt metų padidėjo daugiau nei 70 proc. Nuo 2007 m. nuotekų išvalymo rodiklio vertė 
padidėjo daugiau kaip dvidešimt procentų ir 2010 m. viršijo 90 proc. ribą. Kadangi dalis ES paramos lėšomis 
finansuojamų projektų 2010 m. nebuvo užbaigti, iki 2015 m. gali būti pasiektas nustatytas tikslas ar bent jau 
priartėta prie siektinos rodiklio reikšmės.  
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11 pav. Nuotekų išvalymo rezultatai12 

 

Be Šiaulių savivaldybės, kurios situacija jau aptarta, prastus valymo rodiklius turėjusios Kupiškio, Akmenės, 
Telšių rajonų savivaldybės sprendė šią problemą – čia buvo vykdomi NVĮ statybos ir rekonstravimo 
projektai. 2011 m. jie dar nebuvo baigti, tad situacija šiose savivaldybėse turėtų pagerėti. UAB „Telšių 
vandenys“ taip pat planuoja statyti nuotekų valymo įrenginius 2014–2020 m. Įvertinus tai, kad ir Šiaulių 
savivaldybės 2012 m. rodikliai atitiks normas (2011 m. jie blogino bendrąją Lietuvos statistiką), 
nepakankamai išvalytų nuotekų kiekis neturėtų viršyti 3 proc. 

Didžiausia problema yra tai, kad Lietuvoje vis dar nesurenkama didelės nuotekų dalies. Tą rodo nuotekų 
tvarkymo paslaugų prieinamumo rodiklis – apie 25 proc. Lietuvos gyventojų negauna šios paslaugos. 
Nesurenkamos nuotekos laikomos nevalomomis. Skaičiuojant, kad vieno gyventojo išleidžiamas nuotekų 
kiekis yra apie 60 litrų per dieną (VKEKK duomenimis), nesurenkamų (taigi, ir nevalomų) nuotekų būtų apie 
16 mln. m³ per metus. 

Apibendrinant Strategijoje numatytus rodiklius ir iškeltus tikslus galima daryti išvadą, kad pagal dabartinę 
situaciją Lietuvos vandentvarkos ūkis apskritai nėra pajėgus pasiekti didžiosios dalies rodiklių. Ypač didelis 
atsilikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo prieinamumo srityse. Tendencija nuotekų valymo srityje yra 
teigiama ir tikėtina, kad iki 2015 m. bus įvykdytas 100 proc. reikalavimas.  

3. Ekonominis sektoriaus efektyvumas 

Vandentvarkos sektorius, siekdamas kokybiškai teikti paslaugas ir investuoti lėšas į infrastruktūros 
atnaujinimą bei veiklos optimizavimą, turi būti ekonomiškai ir finansiškai tvarus. Tolesnėse dalyse 
išnagrinėta dabartinė sektoriaus būklė ekonominiu aspektu. 

3.1. Vandentvarkos įmonių veikla 

Lietuvos vandentvarkos sektorius šiuo metu veikia nuostolingai. Nuostolingo darbo tendencija visame 
sektoriuje pastebima ne vienerius metus. Neįgyvendinamas „sąnaudų susigrąžinimo“ principas.  

                                                      

12Aplinkos apsaugos agentūra, „Aplinkos būklė 2010. Tik faktai“, Vilnius 2011 
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12 pav. EBIT pelningumo maržos analizė13 

 

Beveik 90 proc. vandentvarkos įmonių veikia nuostolingai, ypač mažosios IV ir V grupės įmonės. Iš pirmiau 
pateiktos pagrindinės veiklos pajamų iki palūkanų ir mokesčių analizės matyti, kad vos šešios bendrovės 
Lietuvoje (iš tų, kurių duomenis kaupia VKEKK) dirba pelningai. Ryškiausios problemos pastebimos 
mažiausiose bendrovėse. Absoliuti dauguma ketvirtos ir penktos grupės bendrovių dirba nuostolingai. 
Penktoje grupėje net 80 proc. įmonių turi didesnę 10 proc. nuostolio maržą. Vertinant visas įmones kartu ši 
vertė siekia 4 proc. Nors trečiosios grupės įmonių rezultatai geresni, dėl santykinai didesnių veiklos apimčių 
būtent trečia grupė sukuria didžiausius viso ūkio nuostolius – daugiau kaip trečdalį konsoliduotų ūkio 
nuostolių.  

Vandentvarkos ūkiui būdingos didelės infrastruktūros apimtys (daugiau kaip 20 000 km vandens tiekimo ir 
nuotekų surinkimo tinklų, virš 4 mlrd. ilgalaikio turto balansinė vertė ir kt.14), dėl to kasmet šios įmonės 
patiria dideles turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas (virš šimto milijonų litų kasmet15). Įmonės, 
norėdamos būti pajėgios, atėjus laikui atkurti visą nudėvėtą turtą privalo balansuose nurašyti nusidėvėjimą, 
tačiau net septynių vandentvarkos įmonių pagrindinės veiklos pelnas iki palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir 
amortizacijos yra nepakankamas. Vadinasi, šiuo metu tų įmonių pajamomis nepadengiamos net tiesioginės 
patiriamos veiklos sąnaudos (nevertinant nusidėvėjimo). 

Sektoriuje taip pat pastebimi netolygumai tarp skirtingo dydžio įmonių. Panašiai kaip ir su pagrindinės 
veiklos pajamomis iki palūkanų ir mokesčių, mažesnės bendrovės finansiškai atrodo silpnesnės, palyginti su 
didesnėmis. Pelningiausiai dirba pirmosios ir antrosios grupės įmonės, jų suminės maržos atitinkamai yra 25 
ir 26 proc.  

                                                      

13Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateikiama informacija apie įmonių finansus; Konsultanto išvados 
14Ten pat 
15Ten pat 
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13 pav. EBITDA pelningumo maržos analizė16 

 

Vandentvarkos ūkis išsiskiria iš kitų sektorių dėl santykinai didelės turto vertės. Visame sektoriuje pardavimo 
pajamos tėra lygios apytikriai 10 proc. viso ilgalaikio turto balansinės vertės17. Esant didelėms turto vertėms 
susiduriama su didesnėmis turto nusidėvėjimo sąnaudomis, siekiančiomis daugiau kaip 100 mln. litų. Šiuo 
metu, siekdamos tvarios veiklos, įmonės uždirba per mažą EBITDA maržą. Iš viso Lietuvoje gaunama 
daugiau kaip 80 mln. litų pelno iš pagrindinės veiklos iki palūkanų, mokesčių, amortizacijos ir nusidėvėjimo. 
Šios sumos nepakanka, nes ribinė suma turėtų būti bent jau 100 mln. litų (tokios yra metinės nusidėvėjimo 
sąnaudos). 

Vandentvarkos įmonių pelningumas priklauso nuo tiekiamo vandens kiekio ir kainos. Kadangi įmonės 
nekonkuruoja tarpusavyje, jos turi mažai įtakos gyventojų gaunamų paslaugų kiekiui. Todėl vandentvarkos 
sektorius, siekdamas padidinti savo pelningumą, turi mažinti patiriamas sąnaudas ir didinti pajamas. Pajamų 
požiūriu kaina yra svarbiausias dalykas, lemiantis įmonių pelningumą. Todėl III skyriaus 4 poskyryje detaliai 
vertinamas sąnaudų mažinimo potencialas, o kainodaros procesas aptariamas IV skyriaus 6 poskyryje. 

3.2. Sprendimų pri ėmimo problemos 

Didžiąją rinkos dalį turinčios vandentvarkos įmonės priklauso savivaldybėms. Savivaldybės aktyviai 
dalyvauja tiek nustatant kainas, tiek priimant sprendimus dėl investicinių planų. Kadangi savivaldybių tarybos 
yra renkamos ir atsakingos savo rinkėjams, jos suinteresuotos išlaikyti mažas geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo kainas, ypač prieš rinkimus. Tad dėl tikėtino kainų augimo vengiama dažniau derinti 
kainas ir ta būklė bei praktika nekinta nuo 1993 m., kai savivaldybės tapo tiesiogiai atsakingos už 
vandentvarkos paslaugų teikimą. Būtent dėl šios priežasties dauguma vandentvarkos įmonių yra nuostolingos.  

Nuo 2007 m. iš viso buvo vos penkios dešimtys kainų derinimo atvejų, nors Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriuje reguliavimą taiko 73 ūkio subjektų 
atžvilgiu18. Kadangi per paskutinius šešerius metus smarkiai keitėsi ir Lietuvos ekonominė, ir geopolitinė 

                                                      

16Ten pat 
17Ten pat 
18VKEKK 2011 metų veiklos ataskaita. Informacija prieinama interneto adresu http://www.regula.lt/lt/publikacijos/metine-

ataskaita/Veiklos_ataskaita_2011_internetui_naujas.pdf 
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situacija (tai turėjo paskatinti bendroves derinti naujas, rinkos sąlygas atitinkančias, kainas), ir įmonės 
nuolatos yra nuostolingos, mažas kainų derinimo atvejų skaičius rodo, kad įmonės vengia keisti paslaugų 
kainas. Per interviu su vandentvarkos įmonių vadovais ir savivaldybių darbuotojais buvo patvirtinta, kad 
tvirtinti naujas kainas vengiama tikslingai, kad nebūtų kainų augimo, taip pat vengiama tai daryti prieš 
rinkimus. Be to, daug įmonių Lietuvoje (beveik 300), įskaitant didesnes, nederino savo kainų su Valstybine 
kainų ir energetikos kontrolės komisija. Šių vandens tiekėjų teikiamų paslaugų kaina nėra grindžiama 
patvirtinta kainų nustatymo metodika. 

Dar vienas būdas, kuriuo šiuo metu siekiama išlaikyti mažesnes įmonių sąnaudas, taigi ir paslaugų kainas,  
yra tai, kad dalis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudų kaupiama savivaldybių balansuose. 
Savivaldybės į savo balansus įtraukė dalį vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, pastatų, 
žemės, tiesiogiai naudojamų vandentvarkos ūkyje. Tik dalis šio turto perleista eksploatuoti vandentvarkos 
įmonėms pagal panaudos sutartis. Taip pat kai kurios savivaldybės tiesiogiai dotuoja įmones, pavyzdžiui, 
renovacijos ir remonto darbams atlikti, ir tiesiogiai perka su vandentvarkos ūkiu susijusias paslaugas, 
pavyzdžiui, projektavimo darbus. Tiek savivaldybės balanse esančio turto nusidėvėjimas, tiek savivaldybės 
perkamos paslaugos neįtraukiamos į įmonių finansinę atskaitomybę ir į sąnaudas. Per interviu buvo 
paaiškinta, kad viena pagrindinių priežasčių, kodėl vengiama perkelti turtą į įmonių balansą, yra siekis 
išvengti papildomo kainų augimo. 

Politinių jėgų įtaka jaučiama ir rengiant regioninius plėtrus planus, kai pasirenkami ne ekonomiškai 
naudingiausi sprendimai. 2006 m. parengta Investicinė dumblo tvarkymo programa 19 tinkamai apibrėžė 
tolesnę dumblo tvarkymo sistemą, jos pagrindu investuojama į dumblo tvarkymo sistemą Lietuvoje. 
Tinkamas jos įgyvendinimas leistų efektyviausiu būdu spręsti esamas problemas, tačiau kylantys vietiniai 
prieštaravimai gali lemti neigiamus pokyčius ir sutrikdyti sklandų dumblo tvarkymo sistemos funkcionavimą. 
Neigiamas politizuoto bendradarbiavimo dumblo apdorojimo infrastruktūros panaudojimo srityje pavyzdys 
būtų Širvintų ir Ukmergės savivaldybių kuriama bendra infrastruktūra, kuria naudotis turėtų šios dvi 
savivaldybės. Per interviu su savivaldybių atstovais gavome informacijos apie tai, kad mažesnės savivaldybės 
nenoriai jungiasi prie kuriamos regioninės infrastruktūros. Mūsų ekspertine nuomone, įvertinus esamą 
investicinę dumblo tvarkymo programą, įgyvendinamą regioniniu mastu, būsima dumblo tvarkymo sistema 
yra racionali ir jos veiklą būtina tvariai plėtoti numatytų investicijų į infrastruktūrą pagrindu. O visi 
papildomai siūlomi sprendiniai turi būti svarstomi regioniniu mastu ir tvirtinami regioninėse plėtros tarybose, 
atsižvelgiant į tai, ar papildomai siūloma infrastruktūra leis papildyti esamą įtraukiant efektyvius, 
rezultatyvius ir atsiperkančius sprendinius. 

Šioje dalyje aptartos problemos iliustruojamos toliau pateikiamame paveiksle. 

                                                      

19 Investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje, sutarties Nr.2005/6ND/P/LT, II tomas: Dumblo tvarkymo investicinė programa, 
Galimybių studija, 2006 m. balandis, Įsakymas „Dėl LR Aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. Įsakymo Nr. D-667 „Dėl 
priemonės  Nr.VP3-3.1-AM-01-„Vandens tiekimo ir nuotekų tšvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklos „Dumblo 
tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ Valstybės projektų sąrašo Nr.01 parvirtinimo“ pakeitimo, 2009 04 24.  
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14 pav. Savivaldybių valdymo įtaka vandentvarkos sektoriaus efektyvumui20 

 

3.3. Sąnaudų apskaitos trūkumai 

Šiuo metu vandentvarkos bendrovių sąnaudos ne visai atitinka patiriamas išlaidas, susijusias su geriamojo 
vandens tiekimu, nuotekų surinkimu ir kita veikla, tiesiogiai susijusia su vandentvarkos paslaugomis.  

Pirmiausia, skaičiuodamos savo veiklos sąnaudas įmonės neįtraukia turto, sukurto už ES paramos lėšas, 
nusidėvėjimo. 2000–2013 m. programavimo etape jau skirta daugiau kaip 3 mlrd. litų ES ISPA / Sanglaudos 
fondo finansinės paramos lėšų vandentvarkos sektoriui. Derinant kainą į savikainą leidžiama įskaičiuoti tik 
tiek turto, kiek finansiškai prisidėta savomis lėšomis. Taip susiduriama su situacija, kai visame sektoriuje 
sukuriamas didžiulis infrastruktūros kiekis, tačiau nesudaroma galimybė kaupti lėšų tinkamos šio turto būklės 
išlaikymui. Sukuriamo turto naudojimo laikas labai įvairus, jis priklauso nuo turto grupės; vieną turtą 
(pavyzdžiui, vamzdynus, pastatus ir statinius) reikės atkurti po daugelio dešimtmečių, o kitas turtas 
(pavyzdžiui, įrenginiai) naudojamas kur kas trumpiau, jį reikės atkurti dar šį dešimtmetį. Jeigu lėšos 
nekaupiamos dabar, ateityje nuolatos reikės didelių subsidijų arba ateities kartos turės padengti šias sąnaudas 
ir reikiamas investicijas, mokėdamos už paslaugas kur kas didesnę kainą. 

Šiuo metu vidutiniškai vienas vartotojas už kubinio metro vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 
moka iki penkių litų. Jeigu įmonės Lietuvoje taptų nebenuostolingos (neuždirbtų pelno, tačiau nepatirtų ir 
nuostolio), kaina vienam vartotojui išaugtų apie 10 proc. Jei įmonės į teikiamų paslaugų savikainą įtrauktų 
visas turto, įsigyto už ES paramos lėšas, nusidėvėjimo sąnaudas, kaina jau dabar padidėtų iki septynių litų, t. 
y. 32 proc.  

                                                      

20Konsultanto išvados. 
 Investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje, sutarties Nr.2005/6ND/P/LT, II tomas: Dumblo tvarkymo investicinė programa, 

Galimybių studija, 2006 m. Balandis, Įsakymas „Dėl LR Aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. Įsakymo Nr.D-667 „Dėl 
priemonės  Nr.VP3-3.1-AM-01-„Vandens tiekimo ir nuotekų tšvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklos „Dumblo 
tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ Valstybės projektų sąrašo Nr.01 parvirtinimo“ pakeitimo, 2009.04.24. 
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15 pav. Realios paslaugų teikimo kainos21 

 
 

Kaip jau minėjome, ne visas vandentvarkos ūkyje naudojamas turtas įrašytas į pačių įmonių balansus. 
Savivaldybės savo balansuose iki šiol dar turi nemažai turto, kuris suteiktas naudotis vandentvarkos 
bendrovėms, tačiau nėra visiškai perleistas. Lankantis vandentvarkos įmonėse pastebėta, kad, pavyzdžiui, 
Ukmergės ir Marijampolės savivaldybėse (atitinkamai „Ukmergės vandenys“ ir „Sūduvos vandenys“) nemaža 
turto dalis įtraukta į savivaldybių balansus ir tas turtas perleistas vandentvarkos bendrovėms eksploatuoti 
pagal panaudos sutartis. Taigi turto sąnaudos, nusidėvėjimas ir kitos susijusios išlaidos įtraukiamos į apskaitą 
savivaldybių balansuose ir ta sąnaudų dalis neįtraukiama derinant kainas.  

Be dalykų, susijusių su turto apskaita, pastebėta, kad su savivaldybėmis kai kuriais atvejais pasidalijamos  
operacijos bei funkcijos. Pačios įmonės, siekdamos veiklos tvarumo, turėtų būti pajėgios visas su savo veikla 
susijusias funkcijas vykdyti savais ištekliais, tačiau joms trūksta kompetencijos. Pavyzdžiui, Joniškio ir Trakų 
savivaldybėse viešųjų pirkimų administravimas ir vykdymas iš vandentvarkos įmonių perleistas 
savivaldybėms.  

Vandentvarkos įmonių balanse esančio turto vertė sumažinta ir dėl kitų priežasčių. Vandentvarkos įmonės 
neatliko valdomo ir eksploatuojamo turto inventorizacijos, nes šiuo metu bendrovės neturi pakankamai lėšų 
inventorizacijai. Lietuvoje nebuvo vykdomas nuoseklus ir išsamus vandentvarkos įmonių turto vertinimas. 
Turto įsigijimo vertė yra maža, o nusidėvėjimo sąnaudos nepadengia lėšų, reikalingų turtui atkurti, poreikio. 
Be to, vandentvarkos įmonės šiuo metu atlieka avarijų padarinių šalinimo darbus ir kai kuriuos buvusių 
kolūkių infrastruktūros ir pajininkų valdomo turto priežiūros darbus. 

Dar viena sritis, kurioje yra trūkumų, susijusi su sąnaudų apskaita – vyksta kryžminis subsidijavimas 
paviršinių nuotekų srityje. Šiuo atveju kai kurios įmonės patiriamas sąnaudas, susijusias su paviršinių nuotekų 
tvarkymu, įtraukia į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos sąnaudas. Susiklostė tokia situacija, kai 
įmonės pajamas iš šios veiklos gauna tiktai iš verslo subjektų, o už visą kitą dalį pajamų negauna, pavyzdžiui, 
už viešąją infrastruktūrą. 

                                                      

21 Konsultanto išvados 
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Dėl visų šių dalykų įmonės nesukaupia pakankamai lėšų turtui atkurti ir negali savo lėšomis imtis renovacijos 
bei plėtros, užtikrinti tiekiamų paslaugų kokybę. Kadangi sąnaudos neatspindi realių išlaidų, o kainos 
neatspindi patiriamų sąnaudų, bendrovėms trūksta lėšų turto renovacijai, kuri realiai galėtų duoti ekonominės 
naudos, pavyzdžiui, sumažinus infiltraciją ir pan.  

Įtraukus visas pirmiau paminėtas papildomas sąnaudas kyla rizika, kad vandentvarkos paslaugų išlaidos 
viršys 4 proc. namų ūkių pajamų. 

LR statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje vidutinės disponuojamosios piniginės pajamos vienam 
namų ūkiui per mėnesį yra 2354,5 Lt22. Šioje analizėje taikėme matematinio modeliavimo būdu išvestas 
vidutines disponuojamas pinigines namų ūkio pajamas pagal savivaldybes ir taip apskaičiavome, kokią dalį 
pajamų vidutinis namų ūkis išleidžia vandentvarkos paslaugoms. 

Pagal analizės rezultatus šiuo metu dauguma namų ūkių išleidžia iki 2 proc. disponuojamų pajamų vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugoms. Jeigu įmonės nekeisdamos savo veiklos struktūros padidintų kainas 
tiek, kad taptų pelningos ir į sąnaudas įtrauktų ES paramos finansuoto turto nusidėvėjimą, tai apie 3 proc. 
Lietuvos namų ūkių išlaidos už vandentvarkos įmonių teikiamas paslaugas peržengtų 4 proc. ribą23. Siekiant 
to išvengti būtina didinti ūkio veiklos efektyvumą ir restruktūrizuoti jį. 

16 pav. Namų ūkių išlaidų vandentvarkos paslaugoms įsigyti analizė24 

 
 

Ilgainiui norėdamos pasiekti Strategijoje numatytus tikslus įmonės ir toliau turėtų daug investuoti į 
infrastruktūros, t. y. turto bazės, plėtrą. Didėjant paslaugų prieinamumui neišvengiamai didės ir sąnaudos, 
reikalingos papildomam vieno vartotojo prijungimui, nes pirmiausiai įgyvendinami projektai, ekonomiškai 
efektyviausi sąnaudų ir potencialių naujų vartotojų požiūriu. Tai sukuria riziką, kad kaina viršys numatytą 4 

                                                      

22http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1366  
23 Galimas kainų augimas ir įtaka namų ūkių biudžetams įvertinta neatsižvelgiant į sektoriaus veiklos sanaudų optimizavimo 

potencialą. 
24 Konsultanto matematinio ir ekonometrinio modeliavimo išvados, neatsižvelgiant į sąnaudų mažinimo potencialą. 
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proc. ribą. Jau dabar yra atvejų, kai kaina priartėjo prie šio rodiklio, pavyzdžiui, Neringos savivaldybėje, čia 
paslaugų kainas subsidijuoja savivaldybė. 

Vertinant vandentvarkos sektorių ekonominiu požiūriu būtina atkreipti dėmesį ir į finansines galimybes 
plėtoti projektus. Savivaldybės, kurios yra tiesioginės pagrindinių Lietuvos vandentvarkos įmonių savininkės, 
savomis lėšomis prisidėdavo prie Europos Sąjungos remiamų projektų vykdymo. Tačiau dėl dabartinio 
įsiskolinimo tiek įmonėms, tiek savivaldybėms kyla reali grėsmė dėl tolesnio, sėkmingo investicijų 
įgyvendinimo. Toliau pateikiamame paveiksle pavaizduota dabartinė įsiskolinimo situacija. 

17 pav. Įsiskolinimo vertinimas25 

 

Ir savivaldybių, ir vandentvarkos įmonių finansiniai įsipareigojimai lygūs maždaug pusei gaunamų metinių 
pajamų. Savo ruožtu savivaldybės negali skolintis be galo, nes kiekvienais metais joms nustatomi skolinimosi 
limitai. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad nuo 2009 m. savivaldybėms jie vis buvo didinami. Labiausiai šis 
rodiklis išaugo Vilniaus m. savivaldybei. 2012 m. jis buvo 120 proc. metinių pajamų. Apskritai 
savivaldybėms leista pasiskolinti dar apie vieną milijardą litų. Kadangi be vandentvarkos sektoriaus 
savivaldybės rūpinasi ir kitomis, ne mažiau svarbiomis veiklos sritimis, darytina išvada, kad savivaldybių 
galimybė aktyviai prisidėti prie projektų finansavimo ilgainiui nebus tvari.  

Pirminiu vertinimu, vandentvarkos įmonių ir savivaldybių buvo apskaičiuota, kad naujuoju 2014–2020 m. 
laikotarpiu reikės net 16 mlrd. litų. Šis poreikis paremtas specialiaisiais savivaldybių vandentvarkos 
sektoriaus plėtros planais, parengtais atsižvelgiant į investicijų poreikį, kuris atsiranda siekiant įgyvendinti 
Strategiją ir kitus Lietuvos teisės aktus. Lankantis įmonėse patvirtinta, kad specialieji planai buvo rengiami 
numatant pasiekti 95 proc. paslaugų prieinamumo rodiklius. Į sumą įtrauktos visos investicijos, reikalingos 
prijungti prie centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklo gyvenvietes, kuriose yra daugiau negu 
50 gyventojų. 

Ši suma beveik penkis kartus didesnė negu metinės visų savivaldybių suminės pajamos ir daugiau kaip 32 
kartus didesnė negu metinės vandentvarkos bendrovių pajamos. Palyginti su dabartiniu 2007–2013 m. 
laikotarpiu suplanuota suma anksčiau ES skirtas lėšas viršija aštuonis kartus. Pastebimas akivaizdžios 
sektoriaus planavimo problemos ekonominiu požiūriu. 2007–2013 m. laikotarpiu tiek įmonės, tiek 
savivaldybės prie vykdomų projektų turi prisidėti savo lėšomis. Pavyzdžiui, jei ateinančiu laikotarpiu 
                                                      

25 Finansų ministerija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
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įmonėms tektų 10 proc. prisidėti prie numatytų projektų finansavimo savomis lėšomis, vandentvarkos 
bendrovės turėtu išleisti daugiau kaip pusantro milijardo savų lėšų. Ši suma lygi suminėms daugiau negu trejų 
metų sektoriaus pajamoms26. 

Efektyvumo vertinimo išvados:  

Apibendrinant reikia pasakyti, kad šiuo metu vandentvarkos sektorius yra neefektyvus dėl šių pagrindinių 
priežasčių: 

• Nors sektoriaus Strategija įgyvendinama ir gerėja siektinų rodiklių vertės (daugiausia dėl ES 
finansuojamų projektų), nustatyti 2015 m. tikslai nebus pasiekti. Iki 2015 m. užsibrėžtą rodiklio vertę 
tikėtina pasiekti tiktai nuotekų valymo srityje, didžiausias atsilikimas išliks prieinamumo tikslų 
atžvilgiu. Vienas pagrindinių neefektyvumo bruožų yra tai, kad dauguma vandentvarkos dalyvių nuo 
pat Strategijos įgyvendinimo pradžios netiki, kad Strategiją įmanoma įgyvendinti numatytais 
terminais ir net apskritai abejoja jos įgyvendinamumu.  

• Vandentvarkos įmonių veikla nėra tvari. Įmonės, vykdydamos veiklą, didelės sąnaudų dalies 
neįtraukia į savikainą ir nekaupia lėšų ateičiai, kai reikės atkurti valdomą turtą. Tam didelę įtaką turi 
politizuoti sprendimai ir kainų derinimas, neatitinkantis ūkio realijų ir nesuteikia įmonėms ilgalaikio 
veiklos tvarumo. 

Tokios būklės sektorius nepajėgus įgyvendinti plėtros strategijos ir ankščiau ar vėliau susidurs su nemokumo 
problema arba dar didesnių finansinių injekcijų ir subsidijų poreikiu, ir tai turės finansuoti netolimos ateities 
kartos. 

4. Galimos vandentvarkos sektoriaus valdymo ir stiprinimo alternatyvos 

4.1. Sektoriaus įmonių stambinimo nauda 

Vertinant vandentvarkos įmonių efektyvumą pastebėta, kad šiuo metu susiduriama su rimtomis problemomis, 
kurios ilgainiui gali būti itin žalingos ir vandentvarkos ūkiui, ir Lietuvai apskritai. Siekiant spręsti išnagrinėtas 
problemas būtina pertvarkyti sektorių. Tyrimo metu buvo analizuojamos trys pokyčių alternatyvos: 

1. visiškas „sąnaudų susigrąžinimo“ principo įgyvendinimas; 
2. strateginių sektoriaus tikslų persvarstymas ir pritaikymas pagal esamus ūkio pajėgumus, pakeičiant 

tikslus mažesniais; 
3. įmonių stambinimas siekiant padidinti ūkio efektyvumą. 

Šios alternatyvos pavaizduotos toliau pateiktame paveiksle. 

                                                      

26 Remiantis VKEKK duomenis teikiančių vandentvarkos įmonių duomenimis 
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18 pav. Sektoriaus pertvarkymo alternatyvos27 

 

Kadangi kaina, kaip jau minėta, yra esminis dalykas įmonių pajamingumo požiūriu, įmonių finansinę būklę 
galima pagerinti keičiant kainodarą, į sąnaudas įtraukiant visas su paslaugų teikimu susijusias sąnaudas, 
įskaitant už ES lėšas įsigyjamo turto nusidėvėjimą. Tai padėtų išspręsti kelias problemas. Pirma, ūkis galėtų 
pats save išlaikyti, sumažėtų papildomų subsidijų poreikis, palengvėtų ir finansinė našta įmones valdančioms 
savivaldybėms. Antra, būtų kaupiamos reikalingos lėšos, būtinos atkurti visam turtui, ypač tam, kuris buvo 
sukurtas naudojantis ES parama.  

Nors iš esmės daugelis įmonių sunkumų būtų įveikta visiškai įgyvendinus „sąnaudų susigrąžinimo“ principą, 
vis dėlto ši alternatyva, jei nebus įgyvendinti kiti pokyčiai sektoriuje, turi nemažai trūkumų. Visų pirma, 
„sąnaudų susigrąžinimas“ skatintų įmonių veiklos optimizavimą ir efektyvinimą, tačiau nepašalintų 
kompetencijos problemų mažosiose vandentvarkos įmonėse. Be to, didžiausias kainų šuolis būtų jaučiamas 
mažesnėse savivaldybėse, čia atsirastų rizika dėl peržengtos 4 proc. išlaidų ribos. Toliau paveiksle 
pavaizduota, kad mažiausias pajamas šalyje gaunantys gyventojai šiuo metu už paslaugas moka ir mokėtų 
daugiausiai. 

                                                      

27 Konsultanto išvados 
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19 pav. Vartotojų pasiskirstymas pagal mokamą kainą ir vidutines pajamas28 

 

Paveiksle matyti, kad šiuo metu didžioji Lietuvos vartotojų dalis už paslaugas moka iki 7 litų už kubinį metrą 
tiekiamo geriamojo vandens ir sutvarkytų nuotekų. Jeigu įmonės į kainą įtrauktų visas patiriamas sąnaudas29, 
ši vartotojų dalis gerokai sumažėtų. Mažesnių bendrovių kaina jau šiuo metu yra didžiausia. Jei būtų įtrauktos 
visos sąnaudos, skirtumas tarp mažų ir didelių vandentvarkos įmonių paslaugų kainų dar padidėtų. Kaip 
matyti pirmiau pateiktame paveiksle, vartotojų, kurie moka daugiausiai, pajamos yra kur kas mažesnės negu 
tų, kurie moka mažiausiai.  

Antroji alternatyva yra dabartinių tikslų ir rodiklių persvarstymas ir sumažinimas. Tai ypač aktualu geriamojo 
vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo rodikliams, kuriems pasiekti reikia didžiausių 
investicijų. Ši alternatyva suteiktų galimybę iš naujo įvertinti esamą sektoriaus situaciją ir galimybes. 
Valstybinio audito išvadoje atkreiptas dėmesys į tai, kad planuojant esamos Strategijos tikslus ir atitinkamus 
rodiklius neatsižvelgta į daugelį veiksnių (pavyzdžiui, investicijų ir finansavimo poreikį). Pakeitus 
Strategijoje numatytus tikslus mažesniais, sumažėtų bendrasis lėšų poreikis investicijoms. Be to, padidėtų 
finansinės galimybės investuoti lėšas į esamų įrenginių ir tinklų renovaciją. Vandentvarkos sektoriui 
sumažėtų spaudimas pasiekti Strategijoje nustatytus tikslus ir atsirastų galimybė nukreipti finansų srautus į 
sritis, teikiančias didesnę ekonominę grąžą. Tačiau šios alternatyvos įgyvendinimas reikštų Lietuvos 
įsipareigojimo didinti paslaugų prieinamumą gyventojams nevykdymą ir nenuoseklią valstybės politiką. Be 
to, padidėtų rizika neįgyvendinti Europos Sąjungoje taikomų aplinkosaugos ir kokybės reikalavimų.  

Trečioji vandentvarkos sektoriaus pertvarkymo alternatyva yra įmonių stambinimas. Dabartinis įstatymas, 
reglamentuojantis vandentvarkos sektoriaus veiklą, skatina įmonių stambinimą. Vienas iš pagrindinių 
stambinimo privalumų yra potencialas didinti vandentvarkos įmonių veiklos efektyvumą ir mažinti patiriamas 
sąnaudas. Be to, galima būtų suvienodinti vandentvarkos paslaugų kainas ir pasiekti didesnį socialinį 
solidarumą.  

                                                      

28Konsultanto išvados parengtos pagal Valstybinės kainų ir energetikos konrolės komisijos bei Lietuvos Respublikos statistikos 
departamento pateiktus duomenis 

29Taptų pelningos ir įtrauktų ES lėšomis įsigyto turto nusidėvėjimą. Analizėje neatsižvelgiama į papildomas sąnaudas, jei savivaldybei 
priklausantis vandentvarkos turtas būtų perleistas įmonėms, būtų atlikta turto inventorizacija, perimtas turtas iš pajininkų ir pan. 
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Kai kurios vandentvarkos įmonės, atsakydamos į Tyrimo metu pateiktą klausimyną, įvardino stambinimo 
poreikį ir svarbą. Esminė stambinimo nauda, įvardinta vandentvarkos įmonių ypač mažesnėse savivaldybėse, 
yra kainų suvienodėjimas. Toliau vykdant plėtros projektus ir įgyvendinant aplinkosauginius reikalavimus, 
vandentvarkos paslaugų kainos žymiai išaugs, ypač mažose savivaldybėse, ir iki kelių kartų viršys paslaugų 
kainas didžiuosiuose miestuose. Paslaugų savikainos augimas jau dabar juntamas, įgyvendinus stambesnius 
ES lėšomis finansuotus projektus. Be plėtros projektų, vandentvarkos įmonės įvardijo didelį papildomų 
investicijų poreikį – infrastruktūra yra nusidėvėjusi, būtinos investicijos į renovavimą. Tuo tarpu savivaldybės 
jau dabar nėra pajėgios papildomai subsidijuoti ir remti vandentvarkos ūkio. 

Dėl įmonių stambinimo atsiranda kelių rūšių rizika, kurią eliminavus galima tikėtis sėkmingo veiklos 
pertvarkymo. Pirma, įmonių stambinimas yra sudėtingas procesas. Pavyzdžiui, sukuriant vieną įmonę, kurios 
veikla apimtų kelias savivaldybes, atsirastų sunkumų kuriant ir derinant tinkamą valdymo modelį, kuris 
neleistų vyrauti vienai savivaldybei ir visų savivaldybių vartotojų interesai būtų atstovaujami tolygiai. Antra, 
faktiškai sumažėjus įmonių skaičiui gali sumažėti palyginamosios analizės nauda. Todėl reikėtų sukurti 
veiksmingą mechanizmą, užtikrinantį kad įmonės turėtų atskaitos taškus, pagal kuriuos būtų vertinamas jų 
vykdomos veiklos efektyvumas. 

Apibendrinant reikia pasakyti, kad įmonių stambinimas yra realiausia ir tikslingiausia sektoriaus pertvarkymo 
alternatyva, kuri padėtų sukurti tvarią vandentvarkos ūkio veiklą. Stambinimo nauda pasireškia šiomis 
pagrindinėmis kryptimis: 

• kainos suvienodėjimo efektas – socialinis solidarumas; 
• valdymo efektyvumas; 
• masto ekonomijos nauda. 

Kartu šios naudos sudarytų sąlygas, kai sustambintos vandentvarkos įmonės ilgalaikėje perspektyvoje būtų 
pajėgios pačios finansuoti paslaugų plėtrą ir infrastruktūros palaikymą iš tiesioginės veiklos pajamų. Taip pat 
atsirastų daugiau galimybių pritraukti išorinį finansavimą.  

Toliau pateikiamas detalus aukščiau išvardintų stambinimo naudų aprašymas ir galimų stambinimo scenarijų 
preliminarus vertinimas.  

Kainos suvienodinimo efektas 

Lietuvoje vartotojai už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas moka labai skirtingas kainas. Be to, 
pastebima tendencija, kad mažesnes pajamas gaunantys vartotojai moka daugiau. Konsoliduojant 
vandentvarkos įmones būtų pasiektas efektas, kai už tas pačias paslaugas vartotojų mokama kaina būtų 
suvienodinta. Toliau paveiksle pavaizduoti kainų skirtumai Lietuvoje ir kainų suvienodinimo potencialas.  
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20 pav. Kainų skirtumai 30 

 

Šiuo metu didžiausiuose Lietuvos miestuose –Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – vartotojai už teikiamas 
vandentvarkos paslaugas moka beveik du kartus mažiau negu mažesnių miestų vartotojai, pavyzdžiui, 
Skuodo, Zarasų ar Neringos31. Jeigu įmonės įtrauktų į kainą realiai patiriamas sąnaudas, tarp jų ir ES lėšomis 
sukurto turto nusidėvėjimą, atskirtis tarp didesnių ir mažesnių vietovių dar labiau padidėtų. Jeigu Lietuvoje 
būtų suvienodinta visų vartotojų mokama kaina, tai šiuo metu kaina būtų apytiksliai 5,3 lito (su PVM)32. Jeigu 
visos įmonės savo kainą nustatytų „sąnaudų susigrąžinimo“ principu ir kaina būtų suvienodinta visoje šalyje,  
vartotojai mokėtų apie 7 litus už kubinį metrą. Pirmiau pateiktame paveiksle matyti, kad kainų vienodinimas 
turėtų didžiulę reikšmę mažesnėms savivaldybėms. 

Valdymo efektyvumas 

Įmonių stambinimas turi teigiamą įtaką ne tik kainos atžvilgiu, bet ir valdymo efektyvumo didinimo prasme. 
Toliau pateiktame paveiksle parodytos kelios pagrindinės sritys, kuriose konsolidavimas turi gana didelę 
teigiamą įtaką didinant valdymo efektyvumą. 

                                                      

30Konsultanto išvados; Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
31Neringoje savivaldybė iš dalies finansuoja vartotojų mokamą kainą už paslaugas. Tačiau kadangi vandentvarkos įmonės turi galėti 

išsilaikyti be paramos, analizėje taikyta bendrovės  „Neringos vanduo“ prašoma kaina, o ne realiai vartotojų mokama kaina.  
32Konsultanto išvados 
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21 pav. Valdymo efektyvumo didinimas33 

 

Vandentvarkos įmonių stambinimas sudarytų prielaidas didinti darbuotojų kompetencijai ir valdymo 
efektyvumui. Plačiau apie kompetencijos problematiką rašoma šio skyriaus 5 poskyryje. Lankantis 
vandentvarkos įmonėse pastebėta, kad mažoms bendrovėms trūksta specialistų. Pagrindiniai įmonių vadovai 
daugiausiai laiko skiria viešiesiems pirkimams, susijusiems su ES parama, ES paramos administravimui ir 
susijusioms problemoms, taip pat rangovų kontrolei. Todėl neskiriama laiko strateginiams įmonių valdymo 
sprendimams priimti – nėra parengtų detalių verslo planų, nesvarstomos investicijų alternatyvos ir 
nelyginama jų ekonominė nauda. Pagrindinė priežastis yra riboti specializuoti žmogiškieji ištekliai. Didesnės 
įmonės dėl savo veiklos masto gali išlaikyti specializuotus darbuotojus, taip pat neperleisti dalies funkcijų 
savivaldybėms. Be to, stambesnės įmonės pajėgesnės samdyti didesnės kompetencijos, brangiau mokamus 
specialistus, skirti daugiau lėšų personalo kompetencijai didinti ir investuoti į šiuolaikiškas klientų 
aptarnavimo ir turto priežiūros sistemas.  

Konsoliduojant ūkį sektorius būtų depolitizuotas. Stambėjant įmonėms atskirų savivaldybių reikšmė mažėtų ir 
įmonių sprendimai, pavyzdžiui, kainodaros srityje, būtų labiau nepriklausomi nuo politinių jėgų įtakos. 
Didesnių įmonių vadovai, t. y. asmenys, suinteresuoti įmonės gyvybingumu ir tvarumu, turėtų daugiau galios. 

Įmonių dydis turi teigiamą įtaką ir įsigyjamų paslaugų srityje. Konsolidavus ūkį ir sumažėjus įmonių skaičiui 
išaugtų pirkimų mastai. Tai padidintų įmonių perkamąją derybinę galią. Dėl didesnių pirkimo apimčių patys 
pirkimai būtų patrauklesni tiekėjams. Tai savo ruožtu padidintų dalyvaujančių tiekėjų skaičių, didėtų 
konkurencija, atsirastų galimybė pritraukti užsienio dalyvius, kuriems šiuo metu pirkimų apimtys per mažos. 

Masto ekonomija 

Vienas didžiausių įmonių stambinimo privalumų yra veiklos optimizavimo ir veiklos sąnaudų mažinimo 
potencialas. Toliau pateiktame paveiksle nurodytos masto ekonomijos naudos sritys. 

                                                      

33 Konsultanto išvada 
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22 pav. Masto ekonomijos nauda34 

 

Įmonėms administruoti ir valdyti reikia palyginti daug administracijos darbuotojų, pavyzdžiui, vadovų, 
finansų skyriaus, apskaitos specialistų ir kt. Konsolidavus vandentvarkos bendroves reikėtų mažiau 
žmogiškųjų išteklių šioms funkcijoms atlikti. Visos vandentvarkos įmonės eksploatuoja panašią 
infrastruktūrą, jos priežiūrai ir remontui reikia panašios darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos. Kadangi 
Lietuvoje atstumai nėra dideli, atsirastų galimybė pigiau atlikti infrastruktūros remonto ir priežiūros darbus. 
Galiausiai dėl mažesnio įmonių skaičiaus sumažėtų darbų apimtys priežiūros ir kontrolės institucijoms. 
Įmonių stambinimas suvienodintų teikiamų paslaugų lygį. Tyrimo metu buvo atliktas esamų vandentvarkos 
įmonių matematinis, ekonometrinis modeliavimas, skirtas įvertinti galimiems masto ekonomijos 
sutaupymams konsolidavus įmones. Analizė atlikta naudojantis VKEKK pateiktais faktiniais 2005–2011 m. 
vandentvarkos įmonių finansiniais ir veiklos duomenimis. Pagal įmonių duomenis išvestas algoritmas 
labiausiai statistiškai tikėtino modelio, su kuriuo buvo modeliuojami galimi įmonių stambinimo scenarijai ir 
skaičiuojami masto ekonomijos sutaupymai (metodika aprašyta 20 priede). Modeliavimo rezultatai parodė, 
kad reikšmingiausių sutaupymų galima pasiekti administravimo, pardavimo, remonto ir priežiūros srityse. 

Lietuvos vandentvarkos ūkis gali pasinaudoti ir gerąja kitų šalių patirtimi. Palyginimui, „Tallinna Vesi“ 
(vandentvarkos įmonė, aptarnaujanti trečdalį Estijos teritorijos) ir „ScottishWater“ (Jungtinės Karalystės 
bendrovė, atsakinga už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimą Škotijos regione) vykdo veiklą 
efektyviau negu „Vilniaus vandenys“ ir apskritai Lietuvos vandentvarkos ūkis. Veiklos efektyvumo rodikliai 
ir jų palyginimas pateikiamas toliau paveiksle. 

                                                      

34 Konsultanto išvados ir  “Models of aggregation for water and sanitation provision” , Stephen Meyers, Wiliam D. 
Kingdom, Water supply & sanitation working notes, Nr. 1, Londonas, Sausis, 2005, 13 psl. 
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23 pav. Tallinna Vesi, ScottishWater, Vilniaus vandenų bei Lietuvos palyginimas35 

 

Darbuotojų skaičiaus ir veiklos sąnaudų santykinių rodiklių palyginimas rodo, kad veiklai didinti yra gana 
didelis potencialas36. Be to, siekiant įmonių tvarios veiklos būtinas veiklos pelningumas ir sąnaudų 
susigrąžinimas. Toliau paveiksle pateiktas įmonių finansinių rodiklių palyginimas. 

24 pav. Finansinių rodikli ų palyginimas37 

 

Tiek „Tallinna Vesi“, tiek „Scottish Water“ veiklą vykdo visiškai susigrąžindamos patiriamas sąnaudas. 
Todėl abi bendrovės pajėgios įgyvendinti investicijas. Be to, būdamos pelningos jos teikia tiesioginės naudos 
ir savininkams. Pavyzdžiui, „Talino vandenys“ iš dalies yra privati, iš dalies valstybės įmonė: 34,7 proc. 
akcijų priklauso Talino savivaldybei, 35,3 proc. – bendrovei „United Utilities (Tallinn) B. V.“, 8,96 proc. – 

                                                      

35 VKEKK renkami duomenys apie Lietuvos vandentvarkos įmones, „Tallinna Vesi“ ir „ScottishWater“ metinės ataskaitos. 
36Analizėje pateikti skaičiai nurodyti įvertinus kainų indekso skirtumus Lietuvoje, Estijoje ir Jungtinėje Karalystėje. 
37 Konsultanto išvados 
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įmonei „Parvus“, o likusios akcijos (21,04 proc.) kotiruojamos Talino biržoje. Bendrovė veikia pelningai ir 
2011 m. jos pelnas po mokesčių buvo apie 74,3 mln. litų. Akcininkams, tarp jų Talino savivaldybei, 
paskirstomi dividendai – šiomis lėšomis savivaldybė finansuoja naujų abonentų ir vartotojų prijungimą prie 
vandens ir nuotekų tinklų. Taigi vykdydamos veiklą pelningai bendrovės ne tik padengia sąnaudas, bet ir 
sukuria pajamas savivaldybei, kuri šias lėšas gali toliau naudoti vartotojų gerovei didinti. 

Akademinėje literatūroje yra nemažai rašoma apie vandentvarkos įmonių stambinimą. Pavyzdžiui, Pasaulio 
banko parengtoje analizėje38 nustatyta, kad įmonės, aptarnaujančios iki 100 000 vartotojų, nepajėgios vykdyti 
ilgalaikės tvarios veiklos be išorinės paramos ar subsidijų. Šiuo metu Lietuvoje tik UAB „Vilniaus vandenys“ 
ir UAB „Kauno vandenys“ turi daugiau negu 100 000 aptarnaujamų vartotojų. Pasaulio banko atliktoje 
analizėje taip pat įvertinta, kad įmonių stambinimas, ypač mažesnių, turi teigiamos įtakos jų sąnaudų 
struktūrai. Nustatyta, kad jeigu įmonė, aptarnaujanti iki 125 000 vartotojų, būtų padidinta du kartus, jos 
suminės sąnaudos padidėtų 0,8 karto.  

4.2. Sektoriaus įmonių stambinimo alternatyvos 

Tyrime vertintos kelios vandentvarkos įmonių stambinimo alternatyvos, jos pateiktos toliau paveiksle.  

25 pav. Galimi įmonių stambinimo variantai39 

 

Vertintos stambinimo alternatyvos: 

• Vandentvarkos ūkio centralizavimas sukuriant vieną įmonę Lietuvoje.  
• Kadangi Lietuvoje yra keturių upių baseinai, antra alternatyva būtų stambinti pagal Nemuno, 

Dauguvos, Lielupės ir Ventos upių baseinus. Esminė šio stambinimo ypatybė yra tai, kad Nemuno 
baseino įmonė apimtų didžiąją Lietuvos teritorijos dalį ir tris didžiuosius miestus. Kitos trys įmonės 
būtų kur kas mažesnės. 

• Galimybė vykdyti stambinimą sujungiant iki 10 panašaus dydžio bendrovių. Analizė atlikta keliems  
variantams. Pirma, galėtų būti sukurta 10 įmonių pagal apskričių ribas. Ūkio stambinimas taip pat 
galėtų būti vykdomas pagal galiojančias 5 teismų apygardas ir penkis didžiuosius Lietuvos miestus – 

                                                      

38 “Models of aggregation for water and sanitation provision” , Stephen Meyers, Wiliam D. Kingdom, Water supply & sanitation 
working notes, Nr. 1, Londonas, Sausis, 2005  

39 Konsultanto išvados 
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Vilni ų, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius ir Panevėžį. Kaip atskira alternatyva vertintas 3 panašaus dydžio 
įmonių scenarijus, kai trys didžiausi Lietuvos miestai taptų centrais.  

• Paskutinis konsolidavimo variantas yra vienos įmonės vienoje savivaldybėje modelis. Šiuo atveju 
liktų iki 60 bendrovių. Šiam tikslui pasiekti užtektų įgyvendinti galiojančius teisės aktus dėl viešojo 
vandens tiekėjo.  

Toliau detalizuojama kiekvienos iš šių alternatyvų nauda ir rizika.  

1 įmonės Lietuvoje scenarijus 

Esant vienai įmonei Lietuvoje būtų visiškai panaikinti kainų skirtumai vartotojams. Remiantis esamomis 
vandentvarkos paslaugų kainomis, vartotojai mokėtų 5,3 lito (įskaitant PVM) už 1 m3 geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas visoje Lietuvoje. Dėl masto ekonomijos efekto būtų pasiekta 
apytiksliai 70 mln. litų sutaupymų per metus. Ši suma lygi 14 proc. viso sektoriaus gaunamų pardavimo 
pajamų. Ryškiausi sutaupymai pastebimi mažinant administracines ir pardavimų sąnaudas. Taip pat ryškūs 
sutaupymai pastebimi priežiūros, remonto, investicijų ir veiklos optimizavimo srityse.  

 Vienos įmonės Lietuvoje scenarijaus efektas parodytas toliau pateiktame paveiksle. 

26 pav. Vienos įmonės Lietuvoje modelis40 

 

Vertinant vandentvarkos ūkio stambinimo iki vienos įmonės Lietuvoje alternatyvą būtina atsižvelgti į galimą 
riziką. Šalyje esant tik vienai įmonei bus sudėtingiau kontroliuoti sąnaudas, nes neliks galimybės atlikti 
lyginamąją vandentvarkos įmonių analizę. Todėl ypač svarbu užtikrinti, kad vienos įmonės sukūrimas 
nesumažintų investicijų probleminėse ir daug kaimo vietovių turinčiose savivaldybėse, kad į vartotojų 
poreikius būtų atsižvelgiama visose Lietuvos vietovėse. 

Įmonių stambinimas pagal 4 upių baseinus 

Lietuvos teritorijoje yra keturių upių baseinai. Siekiant integruotai pažiūrėti į vandens išteklių valdymą,  yra 
galimybė įmonių stambinimą įgyvendinti pagal upių baseinus. Taip viena įmonė kontroliuotų vandens išteklių 

                                                      

40 Konsultanto išvados 
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naudojimą viename baseine. Toliau paveiksle parodyta galima įmonių stambinimo pagal baseinus nauda ir 
rizika. 

27 pav. Pagal 4 upių baseinus modelis41 

 

Įmonių stambinimas pagal šį modelį turi kelias ypatybes. Pagal atliktą ekonometrinį vertinimą masto 
ekonomijos sutaupymai galėtų būti daugiau kaip 50 mln. litų per metus. Toks didelis sutaupymas tiesiogiai 
susijęs su tuo, kad Nemuno baseino įmonė apimtų didžiąją Lietuvos teritorijos dalį ir pasiektų didžiausią 
naudą būdama vienintele Nemuno baseino bendrove. Kitos trys įmonės nebūtų pakankamai didelės, kad 
pasiektų panašius masto ekonomijos sutaupymus. Taip pat nebūtų išspręstos gebėjimų ir valdymo efektyvumo 
problemos mažose įmonėse. Be to, kaip matyti iš pirmiau pateikto paveikslo, kainų skirtumai išliktų opi 
problema. Tarp Nemuno ir Dauguvos įmonių kainos skirtųsi apytiksliai 60 proc. Taigi įmonių paslaugų kainų 
suvienodinimo principas nebūtų įgyvendintas. 

Iki 10 įmonių Lietuvos scenarijus  

Lietuvos vandentvarkos sektorius galėtų būti stambinamas iki 10 bendrovių. Vertinti stambinimo modeliai yra 
10, 5 arba 3 bendrovės Lietuvoje. Kiekvieno iš šių variantų kainos ir masto ekonomijos sutaupymo vertinimai 
pateikiami toliau paveiksle. 

                                                      

41 Konsultanto išvados 
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28 pav. Kainos efektas ir sutaupymai esant 10, 5 arba 3 įmonėms42 

 

Stambinimo pagal šiuos kriterijus nauda tuo didesnė, kuo mažesnis bendrovių skaičius Lietuvoje. Masto 
ekonomijos sutaupymai esant 10, 5 ir 3 įmonėms atitinkamai būtų 40, 48 ir 56 mln. litų per metus. 
Pagrindiniai sutaupymai galėtų būti gaunami dėl sumažėjusių administracinių ir pardavimo sąnaudų. 
Apskaičiuoti sutaupymai būtų lygūs nuo 5 iki 10 proc. pardavimo pajamų. Sustambinus sektoriaus įmones iki 
10 vandentvarkos bendrovių kainų skirtumai sumažėtų daugiau negu dvigubai. 

Pagal šį įmonių stambinimo scenarijų tikėtina rizika yra panaši kaip ir jau aptartų. Įgyvendinimas turi būti 
vykdomas taip, kad nebūtų prarandama veiklos optimizavimo nauda.  

1 įmonės savivaldybėje modelis  

Įmonių stambinimas iki vienos vandentvarkos bendrovės savivaldybėje turėtų vykti jau šiuo metu, kaip 
nustatyta galiojančiuose teisės aktuose. Palyginti su pirmiau aptartais scenarijais, šis būtų lengviausiai 
įgyvendinamas, tačiau atitinkamai sukeltų ir mažiausiai pokyčių, kurie yra būtini. Toliau pateiktame paveiksle 
apibendrinamos išvados dėl vienos įmonės savivaldybėje scenarijaus. 

                                                      

42 Konsultanto išvados 
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29 pav. Viena įmonė savivaldybėje43 

 

Paslaugų teikimo kaina vartotojams netaptų vienodesnė. Netgi yra rizika, kad įmonėms prisijungus visus 
mažuosius vandens tiekėjus ir tapus viešuoju vandens tiekėju savivaldybėje, veiklos sąnaudos galėtų dar 
labiau išaugti ir dėl to padidėtų teikiamų paslaugų kaina. Šis scenarijus iš esmės yra dabartinių teisės aktų 
nuostatų įgyvendinimas, tačiau nesprendžia veiklos ir valdymo efektyvumo, sunkios finansinės būklės ir 
veiklos efektyvumo problemų. Tikėtina, kad esant šiam scenarijui mažesnių savivaldybių įmonės tiesiog 
nebus pajėgios garantuoti ilgalaikę tvarią veiklą be išorės pagalbos ir paramos.  

Vandentvarkos sektoriaus stambinimo alternatyvų vertinimas 

Kiekvienas įmonių stambinimo variantas turi ir teigiamų, ir neigiamų pusių. Toliau pateiktame paveiksle 
apibendrinti kiekvieno scenarijaus privalumai ir trūkumai. 

30 pav. Ūkio stambinimo alternatyvų vertinimas44 

 

                                                      

43 Konsultanto išvados 
44 Konsultanto išvados 
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Įvertinus visus argumentus matyti, kad Lietuvai ekonomiškai ir socialiai naudingiausi ir tikslingiausi variantai 
būtų sukurti iki 10 bendrovių; svarstytinas ir vienos įmonės Lietuvoje scenarijus. Pagrindinės naudos yra 
santykinai didelis masto ekonomijos efektas ir kainų suvienodinimas, taip pat valdymo efektyvinimo 
potencialas. 

Vandentvarkos įmonių stambinimo kryptis pažymėta Strategijoje, kurioje numatytas savanoriškas stambinimo 
įgyvendinimas. Esminės problemos, dėl kurių nevyksta stambinimas, ir detalios rekomendacijos yra pateiktos 
IV skyriaus 3 poskyryje. Pažymėtina, jog dalis mažesnių vandentvarkos įmonių pritaria stambinimo 
įgyvendinimui, tačiau šiuo metu sunkiau parodyti stambinimo naudas didesnių savivaldybių įmonėms, 
kadangi stambinimas reikštų paslaugų kainų augimą, nors ir santykinai nežymų. Todėl stambinimo 
įgyvendinimo sėkmė daugeliu atžvilgių priklauso nuo pagalbos ir konsultacijų, teikiamų AM, siekiant 
nustatyti veiklos ir valdymo struktūrų modelius, kurie būtų priimti vandentvarkos sektoriui. Tam turėtų būti 
skirti papildomi žmogiškieji resursai. 

5. VKEKK ir savivaldybi ų vaidmuo, funkcijos, veiklos įvertinimas 

Strategijoje (be kita ko) numatoma sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų prieinamumui ir gerinti jų kokybei tobulinant teisinį geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros reglamentavimą. 

Įstatymo nuostatų analizė leidžia teigti, kad pagal dabartinį teisinį reglamentavimą vandentvarkos sektoriaus 
infrastruktūros plėtros įgyvendinimo procesuose dalyvauja VKEKK ir savivaldybės, reguliuodamos kainas, 
bei savivaldybės, derindamos infrastruktūros plėtros planus, todėl toliau VKEKK ir vietos savivaldos 
vaidmuo bei santykis įgyvendinant vandentvarkos sektoriaus infrastruktūros plėtrą analizuojamas per šių 
subjektų funkcijas ir potencialias galimybes kainodaros bei vandentvarkos infrastruktūros planų rengimo, 
derinimo ir jų vykdymo priežiūros srityse. 

5.1. Vietos savivaldos ir VKEKK vaidmuo vandentvarkos kainodaros srityje 

5.1.1. Esama situacija 

Vandentvarkos sektoriaus įmonių priežiūrą teikiant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas pagal 
šiuo metu galiojančių teisės aktų nuostatas, tiesiogiai ar netiesiogiai vykdo kelios nepriklausomos valstybinės 
valdžios institucijos – AM, LR sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Tačiau nustatant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainas, kurios daro įtaką infrastruktūros plėtros galimybėms, vandentvarkos sektoriaus paslaugų kokybei, 
prieinamumui, sąnaudų susigrąžinimui ir Strategijos tikslų įgyvendinimui dalyvauja du skirtingi subjektai – 
VKEKK, kurios veikla pagrįsta nepriklausomumu ir su kuria turėtų būti derinamos vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, bei savivaldybės, kurioms nuosavybės teisėmis priklauso vandens tiekimo 
įmonės ir kurios atsakingos už galutinį vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų tvirtinimą. Taigi 
pagal dabar galiojantį teisinį reglamentavimą vandentvarkos sektoriaus kainodaros srityje veikia du 
reguliuotojai, iš jų vienas – VKEKK – yra nešališkas subjektas, o kitas, t. y. savivaldybės, kartu 
įgyvendinančios savininko teises vandens tiekimo įmonių atžvilgiu; dėl to atsiranda galimai priešingi interesai 
(kaip kainų reguliuotojo ir kaip įmonių savininko). 

Nustatytą faktą, kad vandentvarkos sektoriaus kainų nustatymo procese iš esmės dalyvauja du reguliuotojai, 
pagrindžia VKEKK ir savivaldybių Įstatymo suteiktos funkcijos kainų nustatymo procese ir toliau pateiktas 
dabar galiojantis kainų nustatymo mechanizmas (31 pav.), pagal kurį būtent savivaldybė yra subjektas, 
galutinai tvirtinantis viešųjų vandens tiekėjų teikiamų paslaugų kainas45. 

Kainų nustatymo procese VKEKK dalyvauja šiais būdais: 

1. rengdama ir tvirtindama Kainų nustatymo metodiką46; 
2. su viešaisiais vandens tiekėjais derindama kainas prieš teikiant tvirtinti savivaldybių taryboms;  
3. derindama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas su ne viešaisiais vandens tiekėjais; 

                                                      

45Įstatymo 11 str. 3 p., Įstatymo 22 str. 5 d. 
46Įstatymo 10 str. 1 d. 1 p. 
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4. jei savivaldybės nustato kitokias kainas negu suderinta su VKEKK, VKEKK prižiūri, ar savivaldybės 
tvirtindamos kainas nepažeidė teisės aktų, o nustačiusi pažeidimus VKEKK turi teisę reikalauti, kad 
savivaldybės pašalintų pažeidimus ir patvirtintų kainas;  

5. Įstatymas taip pat numato galimybę VKEKK vienašališkai nustatyti kainas sprendime nurodytam 
laikotarpiui, jei savivaldybės nepašalina padarytų pažeidimų47.  

Kainų nustatymo procese savivaldybės turi šias funkcijas48: 

1. tvirtina vandens tiekėjų su VKEKK suderintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas; 
2. turi teisę nustatyti kitokias vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas negu suderintos 

VKEKK; 
3. realizuodamos vandens tiekimo įmonių savininko teises daro tiesioginę įtaką šių įmonių valdymui ir 

plėtrai, o tai lemia ir kainų pokyčius. 

31 pav. Viešųjų vandens tiekėjų teikiamų paslaugų kainų nustatymo mechanizmas pagal Įstatymą 

 

Pagal Įstatymo nuostatas su VKEKK suderintas kainas vandens tiekėjai pradeda taikyti tiktai po to, kai jas 
patvirtina savivaldybių tarybos, todėl galima daryti išvadą, kad Lietuvoje įtvirtintas mišrus kainų nustatymo 
mechanizmas, kuriame dalyvauja dvi skirtingos institucijos, abi veikiančios kaip kainų reguliuotojai. 

Keli vandentvarkos sektoriuje teikiamų paslaugų kainų reguliuotojai veikia ir užsienio šalyse, pavyzdžiui 
Ukrainoje, čia vandens tiekėjas, remdamasis nustatytomis kainų apskaičiavimo taisyklėmis, atlieka 
skaičiavimus ir pateikia juos savo apskrities institucijai, atsakingai už kainų kontrolę. Kainų kontrolės 
institucija patikrina atliktus skaičiavimus ir pateikia eksperto išvadą, o savivaldos organai, atsižvelgę į 
išvadas, patvirtina arba atmeta vandens tiekėjo pasiūlytas paslaugų kainas49. Kita vertus, galima pateikti ir 
kitokių kainų nustatymo mechanizmų užsienio šalyse pavyzdžių, kai kainas nustato nepriklausomi subjektai, 
o savivaldybėms nesuteikiama teisė dalyvauti procese – Didžiojoje Britanijoje (Anglijoje ir Velse) pagrindinis 
vaidmuo nustatant  kainas tenka ekonominiam vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų reguliuotojui 
(angl. „The Water Services Regulation Authority“ arba „Ofwat“), kuris pagal tam tikrą metodiką kas penkeri 
metai nustato vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonėms viršutines jų taikomų kainų ribas ir atlieka 
kitokią vandens tiekėjų priežiūrą50. Estijoje vandens tiekimo teritorijose, kuriose taršos apkrova yra lygi ar 
viršija 2000 gyventojų ribą, vandens tiekėjas konkurencijos tarybai pateikia paraišką dėl kainų nustatymo 

                                                      

47Įstatymo 2 str. 8 d. 
48Įstatymo 22 str. 5 d., 7 d. 
49 Report on measures to cope with over-fragmentation in the water supply and sanitation sector. Kommunalkredit Public Consulting, 

Vienna, Austria, 2009, 68 psl. Interneto adresas: http://www.umweltfoerderung.at/uploads/final_report_overfragmentation.pdf. 
50Daugiau informacijos pateikiama  interneto adresu http://www.ofwat.gov.uk. 
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nurodydamas jau apskaičiuotas kainas, o konkurencijos taryba tikrina, ar siūlomos kainos atitinka teisės aktų 
reikalavimus (dėl sąnaudų susigrąžinimo ir pan.) ir patvirtina arba atmeta51. 

Lietuvoje Įstatymas VKEKK (nepriklausomam kainų reguliuotojui) suteikia teisę ne tik derinti kainas, bet ir 
kontroliuoti, ar savivaldybių tarybos nustatytos kainos atitinka Kainų nustatymo metodiką, ir nustatyti jas 
vienašališkai, jeigu savivaldybė pažeidė kainų nustatymo taisykles. Kaip nurodoma VKEKK 2011 m. veiklos 
ataskaitoje, 2010 m. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos buvo 
suderintos su 12 vandens tiekėjų, tačiau ne visos savivaldybės vykdė Įstatyme numatytas prievoles (10 
straipsnio 5 dalis) ir nenustatė su VKEKK suderintų kainų, o toks savivaldybių neveikimas prisidėjo prie 
vandentvarkos sektoriaus problemų, pavyzdžiui, dėl taikomų kainų, kurios nepadengia veiklos sąnaudų52. 

Taigi nors pagal dabartinį teisinį reglamentavimą Lietuvoje veikia net dvi institucijos, dalyvaujančios kainų 
reguliavimo procese ir turinčios užtikrinti skaidrų ir vienodą kainų nustatymo procesą bei optimalias 
vandentvarkos sektoriuje teikiamų paslaugų kainas, tačiau šiuo metu vandentvarkos sektoriaus kainodaros 
srityje yra su kainų nustatymu susijusių problemų:  

1. neužtikrinamas vienodas kainų nustatymo procesas; 
2. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos neperskaičiuojamos ilgą laiką; 
3. savivaldybės dažnai atsisako tvirtinti su VKEKK suderintas kainas53.  

Kitaip tariant, dviejų už kainų nustatymą atsakingų institucijų veikla nesuderinta, dėl to ir atsiranda 
problemos.  

Kainų reguliuotojų veiklos nesuderinamumą lemia tai, kad už kainų tvirtinimą atsakingos savivaldybės nėra 
nešališkos ir valdydamos vandens tiekimo įmones nuosavybės teisėmis yra suinteresuotos mažomis kainomis, 
t. y. savivaldybės tarybos interesams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo 
požiūriu įtakos gali turėti pašaliniai veiksniai, kaip antai: rinkėjų nuomonė, kurią gali veikti didinamos 
paslaugų kainos. Dėl šios priežasties galima daryti išvadą, kad būtent dabar galiojantis kainų nustatymo 
mechanizmas su dviem veikiančiais kainų reguliuotojais, iš kurių tik vienas yra nešališkas ir objektyvus, 
teisiniu požiūriu yra netinkamas ir turi būti tobulinamas siekiant užtikrinti optimalias ir sąnaudų 
susigražinimo principą užtikrinančias kainas.  

5.1.2. Vietos savivaldos ir VKEKK santykių kainodaros srityje tobulinimas 

Atsižvelgiant į tyrime (žr. IV skyriaus 6 poskyrį) konstatuotas problemas (nevienodą kainų nustatymo 
procesą, ilgą laiką neperskaičiuojamas kainas, kainas, neužtikrinančias sąnaudų susigrąžinimo principo) ir 
padarytą išvadą, kad kainodaros sektoriaus problemas lemia nesuderinti dviejų kainų reguliuotojų veiksmai ir 
galimas savivaldybių kaip kainų reguliuotojo skirtingų interesų daugetas, siūlytina keisti vandentvarkos 
sektoriuje teikiamų paslaugų kainų nustatymo mechanizmą, užtikrinti šio proceso nepriklausomumą ir 
skaidrumą, stiprinti kainų nustatymo ir jų taikymo kontrolę, t. y. kainų nustatymo funkciją pavesti išimtinai 
vienam kainų reguliuotojui, pavyzdžiui VKEKK. 

Savivaldybių, kaip vandens ūkio įmonių savininkų, galimybė kontroliuoti atitinkamų įmonių veiklą ir 
dalyvauti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo procese turint galutinio sprendimo 
priėmimo teises kritikuojama ir užsienio literatūroje. Kaip pažymi užsienio mokslininkai, nors istoriškai 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos buvo priskirtos vietos savivaldos funkcijoms, atitinkamas 
veiklos modelis dažnai nepasiteisina ir tai lemia dvi esminės priežastys: 

1. Dažniausiai asmenys, kurie yra geri politikos kūrėjai, nebūna geri praktikai. Be to, vietos politikai 
linkę naudotis vandentvarkos sektoriumi siekdami kitų tikslų, pavyzdžiui, sumažinti nedarbą, sukurti 
grynųjų pinigų srautus, arba subsidijuoti kitas vietinės valdžios funkcijas, pavyzdžiui, transporto. 

                                                      

51 141 Sector of Public Water Supply and Sewerage Act of Republic of Estonia. Informacija prieinama interneto adresu 
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X30037K7&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=%FChis
veev%E4rgi. 

52VKEKK 2011 m. veiklos ataskaita. Informacija prieinama  interneto adresu http://www.regula.lt/lt/publikacijos/metine-
ataskaita/Veiklos_ataskaita_2011_internetui_naujas.pdf, 77– 80 psl. 

53Plačiau apie tai tyrimo 4.2 skyriuje. 
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2. Vietos politikų nenoras didinti įmonių teikiamų paslaugų kainų, ypač artėjant rinkimams. Nors 
atitinkamo neveikimo padariniai gali būti ilgą laikotarpį nepastebimos, galiausiai lėšų investicijoms į 
infrastruktūros priežiūrą ir atnaujinimą trūkumas neigiamai paveikia paslaugas ir tvarumą, o paskui 
paslaugų kainas tenka smarkiai didinti54.  

Tad iš esmės vandentvarkos sektoriuje būtina nepriklausoma reguliavimo institucija (reguliuotojas), kuri 
vykdytų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio priežiūrą. Dėl pirmiau minėtų priežasčių pripažįstama 
tokios reguliavimo institucijos nepriklausomumo tiek nuo vietinės, tiek nuo valstybinės valdžios, svarba, t. y. 
reguliuotojo veikla gali būti efektyvi tik tuo atveju, kai jo sprendimams neturi įtakos vieni ar kiti subjektyvūs 
politiniai motyvai. Tokios institucijos veiklos apimtis (prižiūrimi vandentvarkos sektoriaus aspektai – vandens 
kokybė, vartotojų teisės, kainos ir kt.) gali būti skirtinga, tačiau užsienio autoriai pažymi, kad ekonominis 
vandentvarkos sektoriaus reguliavimas turi esminę reikšmę šio sektoriaus funkcionavimui, tvariai ir 
subalansuotai vandentvarkos sektoriaus pažangai, netgi nepriklausomai nuo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemos nuosavybės (viešoji ar privati) formos55. Taip pat pažymėtina, kad vandentvarkos 
sektoriaus paslaugų kainų nustatymas iš esmės turėtų būti pagrįstas ekonomine logika ir atitinkamais 
skaičiavimais (sąnaudų susigražinimas užtikrinant infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą), kuriuos turėtų atlikti 
šios srities specialistai.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad vandentvarkos sektoriuje turi veikti tik tokios 
institucijos, kurios nepriklausomai reguliuotų vandentvarkos sektoriaus ekonominės veiklos aspektus, 
pirmiausiai – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, nes būtent ji lemia vandens tiekėjų 
galimybes prižiūrėti esamą infrastruktūrą ir investuoti į naujai kuriamą. Kartu dėl nurodytų aplinkybių 
darytina išvada, kad vietos savivaldos vaidmuo nustatant vandentvarkos paslaugų teikimo kainas neturėtų būti 
pagrindinis. Dėl šios priežasties siūlytina keisti dabar Lietuvoje galiojantį kainų nustatymo mechanizmą ir 
kainų derinimo, nustatymo ir įgyvendinimo kontrolės funkcijas priskirti išimtinai vienam nepriklausomam 
subjektui – VKEKK. Tokie pakeitimai sudarytų prielaidas išspręsti vandentvarkos sektoriaus kainodaros 
srityje egzistuojančias problemas (kylančias dėl nesuderintų kainų reguliuotojų veiksmų, nevienodo kainų 
nustatymo mechanizmo ir kt.), supaprastinti kainų nustatymo procesą, užtikrinti sąnaudų susigrąžinimo 
principo įgyvendinimą ir padėtų įgyvendinti pačią Strategiją. 

Atitinkamos pozicijos laikosi ir Įstatymo projekto rengėjai, nes Įstatymo projekte siūloma vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo kainų nustatymo mechanizmo problemas spręsti pakeičiant vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainų nustatymo tvarką, suteikiant teisę VKEKK tvirtinti galutines šių paslaugų kainas. 
Pagal Įstatymo projektą siūloma panaikinti Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą savivaldybių pareigą 
nustatyti viešųjų vandens tiekėjų tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, 
savivaldybėms ar jų įgaliotoms institucijoms įtvirtinant teisę teikti pastabas ir pasiūlymus vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų ir kasmet perskaičiuojamų kainų projektų56. 

Paslaugų kainų nustatymo tvarka, kurią ketinama įtvirtinti Įstatymu, parodyta toliau pateikiamoje schemoje. 

 

                                                      

54 Institutional Issues in the Delivery of Water and Sanitation Services. Michael Rose. Water and Health – Vol. I. 3 psl. 
55Regulation of Water and Wastewater Services. An International Comparison.Rui Cunha Marques.2010 IWA Publishing.16 psl. 
56Įstatymo projekto 10 str. 5 p. 
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32 pav. Viešųjų vandens tiekėjų teikiamų paslaugų kainų nustatymo mechanizmas pagal Įstatymo 
projekt ą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstatymo projekte įtvirtinti kainų nustatymo proceso pakeitimai turėtų būti vertinami teigiamai, nes suteikus 
VKEKK teisę priimti galutinį sprendimą dėl kainų nustatymo visiems (ne tik viešiesiems) vandens tiekėjams 
bus sudarytos sąlygos užtikrinti vienodą kainų nustatymo procesą visiems vartotojams, tačiau dar svarbiau tai, 
kad vandens tiekėjų taikomos paslaugų kainos bus realiai keičiamos ir perskaičiuojamos konkrečiais 
terminais, taip sudarant prielaidas įgyvendinti sąnaudų susigrąžinimo principui. Be to, atitinkami Įstatymo 
projekto pasiūlymai vertinami teigiamai, nes pagal Įstatymo projektą kainų nustatymo procese dalyvautų 
nešališkas subjektas – VKEKK savo veiklą privalo vykdyti nepriklausomai ir nešališkai57, todėl pagrindinė 
VKEKK pareiga – nustatyti tokią paslaugų kainą, kuri atitiktų Kainų nustatymo metodikos reikalavimus, 
užtikrintų sąnaudų susigrąžinimo principą, kuris savo ruožtu lemtų gerą vandens tiekimo įmonių finansinę 
būklę ir Strategijos įgyvendinimą.  

Pažymėtina, kad Įstatymo projekte ketinama įtvirtinti vandens paslaugų kainų nustatymo tvarka taikoma ir 
kitose energetikos srityse (pavyzdžiui, šilumos sektoriuje), todėl vandentvarkos sistema šiuo požiūriu 
neišskiriama iš kitų sektorių. LR energetikos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad VKEKK reguliuoja 
energetikos srityje veikiančių subjektų veiklą ir atlieka valstybinę energetikos priežiūrą. Pagal Vyriausybės 
2002-11-07 nutarimu Nr. 1747 patvirtintus VKEKK nuostatus VKEKK veiklos tikslai – pagal kompetenciją 
atlikti veiklos šilumos, dujų, elektros, atsinaujinančių išteklių energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo sektoriuose valstybinio reguliavimo funkcijas, užtikrinti reguliuojamosios šilumos, dujų, 
elektros, atsinaujinančių išteklių energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos 
vykdymo ir energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių ir vartotojų teisių ir 

                                                      

57 LR energetikos įstatymo 8 str. 10 dalis įtvirtintas VKEKK nepriklausomumo principas ir nustatyta, kad atlikdama savo funkcijas 
VKEKK yra nepriklausoma ir nešališkai ir skaidriai veikia pagalį galiojimus, o tuo tikslu VKEKK yra teisiškai atskirta ir 
funkciniu aspektu nepriklausoma nuo bet kurio kito viešojo ar privataus asmens, jos nariai, VKEKK administracijos valstybės 
tarnautojai ir darbuotojai veikia nepriklausomai nuo visų rinkos interesų, atlikdami savo pareigas, nesiekia gauti jokių Vyriausybės 
arba bet kurio kito viešojo ar privataus asmens tiesioginių nurodymų ir jų nevykdo, VKEKK priima savarankiškus, nuo jokios 
valstybės ar savivaldybių institucijos, įmonės, įstaigos ar organizacijos nepriklausomus sprendimus, turi atskirus metinius biudžeto 
asignavimus, juos naudodama savarankiškai įgyvendina paskirtą biudžetą ir disponuoja savo pareigoms adekvačiais 
žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais.  
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pareigų tinkamo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, sąžiningos konkurencijos laisvę energetikos, geriamojo 
vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriuose58.  

Viena iš pagrindinių VKEKK, kaip energetikos srityje veikiančių subjektų veiklą prižiūrinčios institucijos, 
funkcijų yra atitinkamų subjektų taikomų kainų reguliavimas. Šiuo požiūriu artimiausiu vandentvarkos 
sektoriui reikėtų laikyti šilumos energijos ir karšto vandens sektorių, nes jame taip pat veikia savivaldybės ir 
jų valdomos įmonės. Šilumos energijos ir karšto vandens kainos apskaičiuojamos ir nustatomos LR Šilumos 
ūkio įstatymo bei VKEKK patvirtintos šilumos kainų nustatymo metodikos ir karšto vandens kainų nustatymo 
metodikos nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis šilumos kainų nustatymo metodikomis ir 
atsižvelgdamas į savivaldybės institucijos ir VKEKK pastabas, parengia ir teikia VKEKK bei savivaldybės 
institucijai šilumos bazinės kainos projektą, savivaldybės institucija teikia VKEKK bazinės kainos suderinimo 
dokumentus ir pagrįstas pastabas, o VKEKK nustato šilumos bazinę kainą59. Kaip matyti, šilumos sektoriuje 
įtvirtinta kainų nustatymo tvarka labai panaši į tą, kuri numatyta Įstatymo projekte.  

Atsižvelgiant į tai reikėtų manyti, kad Įstatymo projekte numatytas vandentvarkos sektoriaus reguliavimo 
pasikeitimas nustatant VKEKK teisę ir pareigą tvirtinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas 
būtų logiškas ir nuoseklus įstatymų leidėjo žingsnis užtikrinant vienodą reguliavimą visose analogiškose 
energetikos srityse. 

5.2. Savivaldybių ir VKEKK vaidmuo planuojant ir įgyvendinant vandentvarkos infrastruktūros 
plėtr ą 

Kaip jau minėta, Strategija siekiama didinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą 
vartotojams, kad 2015 m. ne mažiau kaip 95 proc. visų šalies gyventojai gautų viešai tiekiamą vandenį ir 
nuotekų tvarkymo paslaugas. Atitinkama siekiamybė glaudžiai susijusi su vandentvarkos infrastruktūros60 
plėtra ir plėtros planavimu bei įmonių finansavimo stabilumu, nes infrastruktūros trūkumas ir (arba) prasta jos 
būklė lemia mažą viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą 
vartotojams. Pažymėtina ir tai, kad Strategija siekiama gerinti geriamojo vandens kokybę, o galimybės tai 
padaryti taip pat susijusios su esama vandentvarkos infrastruktūros būkle, jos atnaujinimu, vandentvarkos 
infrastruktūros plėtra ir vandentvarkos įmonių finansavimu. Vadinasi, vandentvarkos infrastruktūros plėtros 
klausimas tiesiogiai susijęs su Strategijos nuostatų įgyvendinimu. Be to, siekiant Strategijos tikslų 
įgyvendinimo vandentvarkos infrastruktūros plėtra turi būti ne tik visą laiką vykti kryptingai ir būti racionaliai 
planuojama bei įgyvendinama, tačiau svarbu ir tai, kad infrastruktūros plėtra būtų ne savitikslė, o suderinta su 
Strategija. 

Pažymėtina, kad vandentvarkos sektoriaus infrastruktūros plėtros planavimas galimas keliais lygmenimis: 
savivaldybių – savivaldybės privalo rengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
planus61, ir įmonių, nes pačios įmonės, teikiančios vandentvarkos sektoriuje paslaugas, taip pat planuoja savo 
infrastruktūros plėtrą ir rengia įmonės veiklos bei plėtros planus (programas)62. Kadangi vandentvarkos 
infrastruktūros plėtros planavimas galimas keliais lygmenimis ir vandentvarkos infrastruktūros plėtra nemaža 
dalimi priklauso nuo vandens tiekėjų finansinės būklės, o ji tiesiogiai susijusi su taikomomis vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainomis, toliau analizuojamas savivaldos vaidmuo planuojant ir įgyvendinant 
vandentvarkos infrastruktūros plėtrą ir potencialus VKEKK vaidmuo šioje srityje, kuris galėtų pasireikšti ne 
tiktai nustatant vandentvarkos sektoriuje teikiamų paslaugų kainas, bet ir derinant įmonių veiklos bei plėtros 
planus ir atliekant šių planų įgyvendinimo priežiūrą. 

 

                                                      

58Vyriausybės 2002-11-07 nutarimu Nr. 1747 patvirtintų VKEKK nuostatų 9 p. 
59 LR Šilumos ūkio įstatymo 34 str. 
60Nuotekų tvarkymo infrastruktūra Įstatyme apibrėžiama kaip nuotekoms tvarkyti skirtų statinių, įrenginių ir komunikacijų 

kompleksas (vamzdynai, šuliniai, siurblinės, nuotekų valymo įrenginiai ir kiti objektai), o vandens tiekimo 
infrastruktūra laikomas vandeniui išgauti, geriamajam vandeniui ruošti, laikyti, transportuoti, tiekti ir apskaitai skirtų statinių, 
įrenginių ir komunikacijų kompleksas (vandens kaptažo įrenginiai, vandens gerinimo įrenginiai, siurblinės, vamzdynai, šuliniai, 
apskaitos prietaisai ir kiti objektai) (Įstatymo 2 str. 8, 15 d.). 

61Įstatymo 14 str. 1 d. 
62Įstatymo 22 str. 2 d. 
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5.2.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastrukt ūros plėtros planavimas 
savivaldybių lygmeniu 

Įstatyme nustatyta, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio plėtra vykdoma vadovaujantis 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planu, kurį rengia savivaldybės63. Šiuo atžvilgiu 
Įstatymas suderintas su Strategija, nes infrastruktūros planavimas siejamas su Strategijoje įtvirtintais tikslais. 
Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad savivaldybių rengiamuose 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose turi būti nustatytos viešojo vandens 
tiekimo teritorijos, kurias turėtų sudaryti gyvenamosios vietovės, jų dalys ir pavieniai gyvenamieji namai bei 
kiti pastatai siekiant, kad ne mažiau kaip 95 proc. kiekvienos savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami viešojo 
vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis64. Analogiškos nuostatos 
atkartotos Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėse65, kurios taip 
pat nustato, kad rengiant aptariamus infrastruktūros plėtros planus nustatomos vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys ir prioritetai, numatoma, kuriose teritorijose bus plėtojama vandens 
tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra, o kuriose viešasis vandens tiekimas bus vykdomas kitomis 
priemonėmis, nustatomos teritorijos, kuriose taikomas individualus vandens išgavimas ir (arba) individualus 
nuotekų tvarkymas, parengiami perspektyviniai infrastruktūros išdėstymo planuojamoje teritorijoje modeliai. 
Taigi pagrindas vandentvarkos infrastruktūros plėtros planavimui ir Strategijos įgyvendinimui Įstatyme 
įtvirtintas, tačiau ir toliau svarbu, kad už infrastruktūros plėtros planavimą atsakingos institucijos, t. y. 
savivaldybės, tinkamai atliktų savo pareigas ir ne tik parengtų vandentvarkos sektoriaus plėtros planus, bet ir 
prižiūrėtų jų vykdymą. Tinkamai įgyvendindamos šią savo teisę savivaldybės gali gerokai prisidėti prie 
Strategijos nuostatų įgyvendinimo. Šiuo požiūriu svarbus valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančių 
institucijų vaidmuo, nes nesant kitų infrastruktūros plėtros plano turinį kontroliuojančių asmenų, iš esmės 
tiktai teritorijų planavimo priežiūrą vykdančios institucijos (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos 
valstybinės priežiūros inspekcija ir teritoriniai padaliniai) gali ir turi įvertinti parengtų infrastruktūros plėtros 
planų atitiktį Įstatymo nuostatoms bei Strategijos tikslams.  

Pagal galiojančią Įstatymo redakciją vandens tiekėjai nėra įpareigoti savo sąnaudas ir pajamas planuoti 
atsižvelgdami į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų turinį. Tačiau Įstatymo 
projekte numatyta, kad paslaugų kainų nustatymo procese vandens tiekėjai turėtų planuoti sąnaudas ir 
pajamas pagal patvirtintus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir 
geriamojo vandens tiekėjų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių veiklos planus66. 
Atitinkamas teisinio reglamentavimo pakeitimas vertinamas teigiamai, nes tai gali prisidėti prie tikslesnių 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo. 

5.2.2. Įmonių veiklos ir plėtros planų rengimas įmonių lygmeniu 

Šiuo metu vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra vandens tiekimo įmonių veiklos viduje 
planuojama rengiant Įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje paminėtus veiklos ir plėtros planus, kurie turi būti 
derinami su savivaldybėmis. Veiklos ir plėtros plano turinys iš dalies aptariamas VKEKK patvirtintoje Kainų 
nustatymo metodikoje, tačiau joje nėra įtvirtinti jokie reikalavimai, susiję su investicijomis į infrastruktūros 
plėtrą.  

Taigi minėtų ir kitų vandentvarkos sektorių reglamentuojančių teisės aktų analizė sudaro pagrindą teigti, kad 
nėra galiojančio teisės akto, kuris apibrėžtų ir reglamentuotų vandentvarkos įmonių vaidmenį, teises ir 
pareigas, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros procesuose pirmiau apibūdintų 
investicijų į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą požiūriu. Taip pat nenustatyti jokie konkretūs 
kriterijai, kuriais remiantis įmonės ir (arba) savivaldybės galėtų spręsti, į kurią vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros sritį investicijos būtų tikslingiausios.  

                                                      

63Įstatymo 14 str. 1 d. 
64Įstatymo 13 str., 14 str. 1 d. 
65Patvirtintos LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo in 

frastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo” // Valstybės žinios, 2007, Nr. 8-337 su visais pakeitimais ir 
papildymais. 

66Įstatymo projekto 28 str. 4 d. 
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Tad iš esmės kiekvienas vandens tiekėjas (įmonė) kartu su savivaldybe sprendžia dėl investicijų – kiek, į 
kokią vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir kada investuoti. Todėl investicijos į atitinkamą 
infrastruktūrą ir jos plėtrą gali būti įgyvendinamos nenuosekliai, nesivadovaujant Strategijos nuostatomis, o 
priimamiems sprendimams įtakos gali turėti įvairūs subjektyvūs veiksniai. Pažymėtina, kad Strategijos tikslų 
įgyvendinimo požiūriu svarbu ne tik tai, kad infrastruktūra būtų atnaujinama ir vyktų jos plėtra siekiant 
Strategijoje nustatytų tikslų. Dėl LR prisiimtų įsipareigojimų ES, taip pat įvertinant aplinkybę, kad 
Strategijoje nustatyti tam tikri terminai jos tikslams ir rodikliams pasiekti, svarbu ir tai, kaip ir kada vyksta 
infrastruktūros atnaujinimas, į kokią infrastruktūrą ar į kokios infrastruktūros plėtrą investuojama (pavyzdžiui, 
ar investuojama į vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, ar vandens kokybės gerinimo infrastruktūros plėtrą, ar 
į kurios nors iš jų atnaujinimą, priežiūrą ir pan.).  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, būtina sukurti teisės aktą, kuris būtų suderintas su Strategija ir pagal kurį 
vandentvarkos sektoriuje paslaugas teikiančios įmonės privalėtų planuoti savo veiklą ir kurti infrastruktūros 
plėtros planus. Minėtame teisės akte turėtų būti išspręsti šie klausimai: 

1. nustatyta vandens tiekėjų (įmonių) prievolė rengti veiklos ir plėtros planus, kurie būtų suderinti su 
strateginiais valstybės dokumentais, pirmiausia – Strategija; 

2. nustatyta vandens tiekėjų (įmonių) pareiga parengtus veiklos ir plėtros planus derinti su 
nepriklausoma ir nešališka institucija, pavyzdžiui VKEKK, kuri prižiūrėtų, ar įmonių infrastruktūros 
plėtros planai atitinka teisės aktus ir suderinti su Strategija; 

3. nustatytas vandens tiekimo įmonių veiklos ir plėtros privalomumas; 
4. numatyta VKEKK funkcija – Metodikos, pagal kurią vandens tiekimo įmonės turėtų rengti savo 

veiklos ir plėtros planus, rengimas ir tvirtinimas; 
5. apibrėžtos vandens tiekėjų (įmonių) ir savivaldybių teisės ir pareigos planuojant investicijas į vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimą bei plėtrą; 
6. nustatytos prioritetinės investicijų į atitinkamą infrastruktūrą kryptys arba nurodoma, kaip ir kuo 

vadovaudamiesi vandens tiekėjai (įmonės) ir (arba) savivaldybės patys turėtų nusistatyti tokias 
prioritetines kryptis, t. y. nustatyti investicijų į infrastruktūrą tikslingumo kriterijai; 

7. numatyta vandens tiekimo įmonių veiklos ir plėtros planų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė (bent 
jau investicijų į vandentvarkos infrastruktūros plėtrą apimtimi), kuri turėtų būti priskirta VKEKK 
kompetencijai. 

Toks dokumentas padėtų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo įmonėms parengti savo 
veiklos ir plėtros planų turinį, susijusį su investicijomis į vandentvarkos infrastruktūrą, pagal tam tikrus 
aiškiai nustatytus kriterijus. Savo ruožtu, investicijų į vandentvarkos infrastruktūrą srityje veikdami pagal 
tinkamai parengtus veiklos ir plėtros planus vandens tiekėjai daugiau prisidėtų prie Strategijos įgyvendinimo, 
būtų užtikrinta tvaresnė ir nuoseklesnė vandentvarkos infrastruktūros plėtra. 

Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą įmonių veiklos ir plėtros planai turi būti suderinti su savivaldybėmis67, 
tačiau siekiant vandens tiekėjų veiklos ir plėtros planų skaidrumo bei atitikties teisės aktų reikalavimams 
reikėtų įdiegti papildomą kontrolės mechanizmą, pagal kurį nepriklausomas subjektas, t. y. VKEKK, tikrintų 
minėtų planų teisėtumą. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad investicijos į vandens tiekimo ir nuotekų 
infrastruktūros plėtrą iš esmės turėtų daryti tiesioginę įtaką vandens tiekėjų paslaugų kainai, o vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatymą (žr.IV skyriaus 6 poskyrį) tikslinga priskirti VKEKK 
kompetencijai. Atsižvelgiant į tai, taip pat įvertinus VKEKK keliamus nepriklausomumo reikalavimus ir 
kompetenciją ekonominėje srityje, reikėtų manyti, kad VKEKK galėtų vykdyti vandens tiekėjų veiklos ir 
plėtros planų rengimo kontrolę. 

Kartu VKEKK turėtų būti suteikta teisė ir pareiga kontroliuoti vandens tiekėjų parengtų veiklos ir plėtros 
planų įgyvendinimą, bent jau investicijų į vandentvarkos infrastruktūros plėtrą apimtimi. Tokia tyrėjų pozicija 
grindžiama aplinkybe, kad vandens tiekėjo teikiamų paslaugų kaina bus nustatyta atsižvelgiant į jo veiklos ir 
plėtros plane įvardintas investicijas, vadinasi, vandens tiekėjui nevykdant numatytų investicijų, jo teikiamų 
paslaugų kaina turi būti atitinkamai koreguojama. Manytina, kad siekianti užtikrinti vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros nuoseklumą, tvarumą ir tam skirtų lėšų tinkamą panaudojimą, 

                                                      

67Įstatymo 22 str. 2 d. 
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tikslinga apsvarstyti galimybę netinkamai (ne pagal vandens tiekėjo (įmonės) veiklos ir plėtros planą ir (arba) 
priešingai negu numatyta infrastruktūros plėtros plane) infrastruktūros plėtrą vykdžiusiems vandens tiekėjams 
taikyti ne tik paslaugų kainos koregavimą, bet ir kitokias papildomas sankcijas, pavyzdžiui, baudas, už kurių 
skyrimą būdų atsakinga VKEKK. 
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IV.  Sektoriaus teisinio reglamentavimo analizė 
1. Teisinio reglamentavimo tikslai, uždaviniai ir pagrindas 

Esminis vandentvarkos sektoriaus teisinio reglamentavimo tikslas yra pasiekti, kad  būtų užtikrinta kiekvieno 
asmens teisė gauti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios turi būti įperkamos, 
kokybiškos, teikiamos nuolat ir nepertraukiamai. Kiekviena ES valstybė narė savo teisinėje sistemoje turi 
teisę nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo tvarką savo nuožiūra, tačiau ta tvarka bet 
kokiu atveju turėtų prisidėti prie bendrų vandentvarkos sektoriaus tikslų bei ES teisės aktų įgyvendinimo. 
Lietuva, stodama į ES, taip pat prisiėmė įsipareigojimų vandentvarkos sektoriuje (ypač susijusių su vandens 
kokybe ir ES teisės aktų įgyvendinimu)68, o vandentvarkos sektorių reglamentuojantys ES teisės aktai tapo 
sudedamąja Lietuvos teisinės sistemos dalimi. ES lygmeniu vandentvarkos sektorių reglamentuoja Miesto 
nuotekų valymo direktyva, Vandens politikos pagrindų direktyva ir Direktyva dėl žmonėms skirto 
vartotivandens kokybės. Nors vandens tiekimo sistemos įgyvendinimas ir priemonės vandens tiekimo 
organizavimui šiose direktyvose nereglamentuojamos, jose aiškiai nustatyti reikalavimai dėl geriamojo 
vandens kokybės ir geriamojo vandens tiekimo poveikio aplinkai, taip pat detaliau reglamentuojami nuotekų 
surinkimo, transportavimo, valymo, apskaitos, tyrimų, išleidimo į aplinką ir valymo metu susidariusio dumblo 
bei kitų atliekų tvarkymo klausimai.  

Svarbiausi LR teisės aktai, reglamentuojantys vandentvarkos sektorių, yra Vandenų įstatymas, taip pat 
Įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai, apie kuriuos detaliau bus kalbama šiame Tyrime.  

LR teisinėje sistemoje be įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų (nutarimų, įsakymų, taisyklių) priimami 
ir strateginiai dokumentai, kuriuose nustatoma svarbiausia tam tikro sektoriaus ar srities veiksmų programa 
nurodant ilgalaikių tikslų prioritetus ir išteklius jiems pasiekti. Strategijose suformuluojami pagrindiniai 
tikslai ir politika jiems pasiekti, kad visas vandentvarkos sektorius veiktų viena kryptimi. 

Reikia pažymėti, kad vandentvarkos sektoriaus plėtra taip pat planuojama rengiant strateginius dokumentus. 
2005 m. patvirtinta Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategija69,o šiuo 
metu, kaip jau minėta, galioja kitas esminis vandentvarkos sektoriaus teisės aktas - Strategija. Strategijoje 
įtvirtintos atsakingų valstybės valdžios institucijų veiklos kryptys ir būdai bei siekiami rezultatai, todėl 
Strategija daro ir turi daryti įtaką tiek įstatymų leidėjo, tiek vykdomosios valdžios atstovų ir kitų suinteresuotų 
asmenų elgesiui. 

Įtvirtinus Strategijoje vandentvarkos sektoriaus siekiamus tikslus ir uždavinius bei norint juos pasiekti būtina, 
kad atitinkamo sektoriaus teisinis reglamentavimas būtų suderintas su Strategija ir prisidėtų prie jos 
įgyvendinimo. Dėl šios priežasties analizuojant vandentvarkos sektoriaus reglamentavimą šią analizę reikia 
atlikti Strategijos atžvilgiu – ar esant dabartiniam teisiniam reglamentavimui bus pasiekti Strategijoje 
numatyti tikslai. 

Be strateginio tikslo Strategijoje numatyti ir konkretesni tikslai70: 

1. Sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
prieinamumą ir gerinti jų kokybę; 

2. Siekti apsaugoti aplinką nuo žalingo išleidžiamų nuotekų poveikio. 

Minėtiems tikslams įgyvendinti iškelti šie uždaviniai71: 

                                                      

68Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos 
Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir 
sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų, 9 priedas. Informacija prieinama interneto adresu 
http://eur-lex.europa.eu/lt/treaties/dat/12003T/pdf/12003T.html. 

69Vandentvarkos ūkio (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo) plėtros strategija, patvirtinta LR aplinkosministro 2005 m. sausio 12 d. 
įsakymu Nr. D1-23. 

70Strategijos 1 p. 
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1. tobulinti teisinį geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
reglamentavimą; 

2. užtikrinti viešai tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės atitiktį visuomenės sveikatos saugos 
reikalavimams; 

3. tobulinti nuotekų valymo ir išleidimo aplinkos apsaugos reikalavimus. 

Atsižvelgiant į Strategijoje numatytų tikslų pobūdį akivaizdu, kad Strategijos tikslais siekiama prisidėti ir prie 
ES vandentvarkos sektoriaus teisinio reglamentavimo tikslų įgyvendinimo, nes ES valstybėms narėms 
keliamas uždavinys užtikrinti tinkamos kokybės geriamojo vandens tiekimą. Be to, Strategijos tikslais 
siekiama sukurti prielaidas nuosekliai ir stabiliai vandentvarkos sektoriaus plėtrai Lietuvoje, užtikrinant 
visiems vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams kokybišką paslaugų teikimą. 

Strategijoje įtvirtinti ne tik siekiami tikslai, bet ir kriterijai, kurie leis įvertinti, ar Strategija tinkamai 
įgyvendinta. Siekiant įveikti šalies atsilikimą nuo ES vidurkio (33 pav.) ir sumažinti Lietuvos regionų plėtros 
netolygumus, pagrindinis Strategijoje įtvirtintas strateginio tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijus – viešai 
tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo prieinamumas vartotojams iki 2015 m. turi būti ne mažesnis 
kaip 95 proc. visų šalies gyventojų72. Kaip matyti toliau pateiktame paveiksle (33 pav.), kuris parengtas 
remiantis vėliausiais Eurostato duomenimis, Lietuvoje, palyginti su kitomis ES valstybėmis narėmis, viešojo 
geriamojo vandens prieinamumas gyventojams labai mažas, todėl būtina imtis tinkamų priemonių šiam 
skirtumui mažinti. 

33 pav. Geriamojo vandens tiekimo prieinamumas ES valstybėse73 

 

Pirmiau apibūdintas kriterijus yra vienas esminių rodiklių, padėsiantis nustatyti, ar Strategija įgyvendinta 
tinkamai, todėl vandentvarkos sektorius turėtų būti organizuojamas taip, kad šis rodiklis būtų pasiektas. 
Žinoma, siekiant, kad geriamojo vandens tiekimas būti prieinamas 95 proc. visų šalies gyventojų, svarbu 
atsižvelgti ir į tai, kad vandens tiekimas šiems gyventojams turi atitikti visus saugos ir kokybės reikalavimus, 
būti nepertraukiamas, o kaina kiek įmanoma optimali. 

Taigi išanalizavus Strategiją, jos tikslus ir uždavinius matyti, kad galima išskirti esminius aspektus, kurie 
turėtų padėti įgyvendinti Strategiją ir kuriais remiantis turėtų būti vertinamas visas teisinis vandentvarkos 
sektoriaus reglamentavimas: 

• Paslaugų prieinamumas;  
• Vandentvarkos įmonių stambinimas;  

                                                                                                                                                                                  

71Strategijos 1 p. 
72Audito ataskaita, 17 psl. 
73 Profile of the German Water Sector, 2011, 52 psl. Informacija prieinama interneto adresu 

http://www.dvgw.de/fileadmin/dvgw/wasser/organisation/branchenbild2011kurzfassung_en.pdf ir Eurostat. 
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• Optimalios vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos;  
• Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė. 

Išanalizavus teisinį vandentvarkos sektoriaus reglamentavimą ir jo įgyvendinimą šiais aspektais, palyginus 
Strategiją su kitais vandentvarkos sektorių reglamentuojančiais teisės aktais (5 lentelė) galima bus išskirti 
pagrindines vandentvarkos sektoriaus problemas (jeigu jų yra) ir mėginti pateikti galimus problemų 
sprendimo būdus. 

5 lentelė. Vandentvarkos sektoriaus pagrindinės problemos 
 Strategija Teisės aktai 

Paslaugų 
prieinamumas 

Strategija siekiama sudaryti palankias 
sąlygas didinti geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
prieinamumui (Strategijos 1 tikslas). 

Įstatymo 3 str. 1 p. numatyta, kad siekiama 
užtikrinti, kad kuo daugiau asmenų galėtų 
apsirūpinti visuomenės sveikatos saugos 
reikalavimus atitinkančiu geriamuoju 
vandeniu ir pagal aplinkosaugos 
reikalavimus tvarkyti nuotekas.  

Įstatymo 13 str. numatyta sukurti viešojo 
vandens tiekimo teritorijas, kurias sudarytų 
gyvenamosios vietovės, jų dalys ir pavieniai 
gyvenamieji namai bei kiti pastatai, siekiant, 
kad ne mažiau kaip 95 proc. kiekvienos 
savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami 
viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir 
gautų teikiamas nuotekų tvarkymo 
paslaugas.  

Įstatyme kaip viena iš paslaugų 
prieinamumo didinimo priemonių numatytas 
viešasis vandens tiekimas, tačiau 
nenumatyta detalesnių gyventojų 
prisijungimo prie viešojo vandens tiekimo 
skatinimo priemonių. 

Įmonių 
stambinimas 

Strategijos 24 punkte numatomas 
vandens tiekimo įmonių 
pertvarkymas jas stambinant. Įmonių 
stambinimas laikomas priemone, kuri 
padėtų mažinti atskirtį tarp kaimo ir 
miesto vietovių, gerinti paslaugų 
kokybę, suvienodinti paslaugų kainas 
bei didinti vandentvarkos įmonių 
veiklos efektyvumą. 

Vandens tiekimo įmonių stambinimo 
procesas siejamas su viešojo vandens tiekėjo 
atsiradimu ir kelių viešųjų vandens tiekėjų 
sujungimu į vieną regioninį vandens tiekėją 
(Įstatymo 15 str., 16 str.). 

Įstatymo 16 str. 4 d. numatyta, kad viename 
viešojo vandens tiekimo regione esančios 
savivaldybės turi siekti, kad viešojo vandens 
tiekimo regione Įstatymo ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka būtų parinktas regioninis 
vandens tiekėjas. 

Optimalios 
paslaugų kainos 

Dar vienas Strategijos siekis – teikti 
bendrojo intereso paslaugas 
optimaliomis kainomis (Strategijos 
20.8 p., 24 p.). 

Įstatymo 3 str. 4 p. taip pat įtvirtintas šis 
siekis numatant, kad Įstatymu siekiama 
sukurti geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo kainų reguliavimo 
sistemą, kuri užtikrintų optimalias kainas 
abonentams (vartotojams), ir vandens tiekėjų 
sąnaudų, reikalingų viešajam vandens 
tiekimui tinkamai vykdyti, padengimą bei 
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 Strategija Teisės aktai 

principo „teršėjas moka“ įgyvendinimą. 

Tinkama 
paslaugų kokybė 

Strategija siekiama: 

− gerinti geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų kokybę; 

− užtikrinti viešai tiekiamo 
geriamojo vandens saugos ir 
kokybės atitiktį visuomenės 
sveikatos saugos 
reikalavimams (Strategijos 26 
str.). 

Viena iš Įstatyme įtvirtintų vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo ūkio raidos bei vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
teikimo veiklos reguliavimo priemonių yra 
tiekiamo geriamojo vandens saugos ir 
kokybės bei nuotekų tvarkymo kontrolė 
(Įstatymo 4 str. 6 d.). Taip pat Įstatyme 
nustatyta, kad viešasis vandens tiekėjas 
privalo užtikrinti geriamojo vandens kokybę 
(Įstatymo 15 str. 8 d. 3 p.). 

Be kita ko, tinkamą paslaugų kokybę 
siekiama užtikrinti vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo licencijavimu – viešąjį 
vandens tiekimą galima vykdyti turint 
viešojo vandens tiekimo licenciją, kurią 
galima gauti tik įvykdžius teisės aktuose 
nustatytus reikalavimus (Įstatymo 19 str.). 

 

Audito ataskaitoje konstatuotos problemos leidžia daryti išvadą, kad šiuo metu tarp teisinio vandentvarkos 
sektoriaus reglamentavimo ir jo įgyvendinimo praktikoje yra didelis atotrūkis. Išskyrus pagrindines tyrimui 
aktualias vandentvarkos sektoriaus sritis (įmonių stambinimas; tinkama paslaugų kokybė; paslaugų 
prieinamumas; vandentvarkos sektoriaus kainodara), toliau bus aptariamos Valstybės kontrolės ir šio tyrimo 
rengėjų atitinkamose srityse nustatytos teisinio reglamentavimo ir jo įgyvendinimo problemos. 

2. Sektoriuje teikiamų paslaugų teisinio reglamentavimo problemų apžvalga 

Paslaugų prieinamumas 

Tyrime jau konstatuota, kad viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo prieinamumo 
vartotojams rodiklis (95 proc. visų šalies gyventojų)74 nebus pasiektas. Tai pažymi ir Valstybės kontrolė savo 
Audito ataskaitoje. 

Kalbant apie paslaugų prieinamumą šį klausimą galima analizuoti dviem aspektais: 

1. Gyventojų, norinčių/turinčių prisijungti prie vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, atžvilgiu; 
2. Vandens tiekėjų ir (arba) nuotekų tvarkytojų, turinčių prijungti gyventojus prie infrastruktūros, 

atžvilgiu. 

Pirmuoju aspektu svarbus gyventojų prisijungimo privalomumo klausimas, kuris pagal dabar galiojančius 
teisės aktus nėra reglamentuojamas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų santykių specifika, būtinybė 
užtikrinti tinkamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą gyventojams lemia ir infrastruktūros naudojimo 
santykių tarp savivaldybės, vandens tiekėjo ir kitų subjektų reguliavimo ypatumus, kuriais nukrypstama nuo 
sutarčių laisvės principo75. Dėl šios priežasties tam, kad būtų įgyvendinta Strategija ir padidėtų gyventojų, 
prisijungusių prie viešojo vandens tiekimo ir  (arba) nuotekų tvarkymo, skaičius, turėtų būti svarstoma 
galimybė prisijungimą prie minėtos infrastruktūros padaryti privalomą. 
 

                                                      

74 2008 metais vandens prieinamumas gyventojams buvo 71,7 procentai, 2009 m. – 72,1 procentai. Informacijos šaltinis – Audito 
ataskaita. 

75Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-135/2012. 
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Antruoju aspektu svarbu tai, kad vandentvarkos sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra aiškiai 
įtvirtinta, kokias sąlygas gyventojams, norintiems prisijungti prie viešojo vandens tiekimo, turi sudaryti 
vandens tiekėjas, taip sukuriant gyventojams nevienodas prisijungimo sąlygas, kurios lemia labai skirtingą 
prisijungimo kainą. Suvienodinus gyventojų prisijungimo prie viešojo vandens tiekimo sąlygas turėtų būti 
suvienodintos ir prisijungimo kainos, t. y. visiems Lietuvos gyventojams, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją 
vietą bei viešąjį vandens tiekėją, prisijungimo prie viešojo vandens tiekimo kainos turėtų būti vienodos. Be to, 
atsižvelgiant į tai, kad daugumoje savivaldybių prisijungimu prie vandens tiekimo tinklų gyventojai turi 
rūpintis patys, trūksta teisės akto, kuris viešiesiems vandens tiekėjams ir savivaldybėms nustatytų pareigą 
užtikrinti, kad gyventojams, norintiems prisijungti prie viešojo vandens tiekimo, nebūtų nepagrįstai sudaromi 
biurokratiniai sunkumai ir ši našta perkeliama vandens tiekėjams. 
 
Visos išvardytos problemos apsunkina Strategijos įgyvendinimą ir kelia grėsmę, kad iš tiesų nebus pasiektas 
95 proc. prisijungimo prie viešojo vandens tiekimo kriterijus, todėl siekiant užkirsti tam kelią būtina atidžiau 
persvarstyti su paslaugų prieinamumu susijusį teisinį reglamentavimą ir įvertinti galimybes jį papildyti ir 
(arba) pakeisti. 
 
Įmonių stambinimas 

Šiame tyrime teisinio reglamentavimo analizė bus atlikta ir vandens tiekimo įmonių stambinimo atžvilgiu, nes 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių stambinimas yra viena iš priemonių Strategijos tikslams 
pasiekti. 

Užsienio literatūroje pažymima, kad nepaisant didelių skirtumų, susijusių su ES vandens tiekimo sektoriaus 
valdymu, pastebima vandens tiekimo paslaugų regionalizavimo proceso tendencija (savivaldybių jungimasis 
ir vandens tiekimo paslaugų mastų didinimas)76. Šia tendencija būdinga ir Lietuvos teisiniam 
reglamentavimui, nes vandentvarkos sektoriaus įmonių stambinimui prielaidos numatytos ne tik Strategijoje, 
bet ir Įstatyme (prielaidos atsirasti regioninio vandens tiekėjui). Vandens tiekimo įmonių stambinimo poreikis 
grindžiamas tuo, kad tik dideli regioniniai viešieji vandens tiekėjai gali turėti pakankamų finansinių, 
technologinių ir vadybos pajėgumų išlaikyti už ES lėšas sukurtą turtą, efektyviau panaudoti ES paramą, padėti 
išvengti staigaus ir didelio kainų šuolio – to siekiama ir Strategijoje. Plačiau apie ekonominę stambinimo 
naudą rašoma tyrimo III skyriaus 4 poskyryje.  

Nors Įstatyme įmonių stambinimas tiesiogiai neminimas, tačiau sistemiškai aiškinant Įstatymo normas 
stambinimą reikėtų sieti su viešųjų ir regioninių vandens tiekėjų atsiradimu77. Įgyvendindama Strategiją ir 
Įstatymą LR Vyriausybė 2006 m. nustatė viešojo vandens tiekimo regionus78, kurie atitiko apskritis ir jų ribas 
– viename viešojo vandens tiekimo regione esančios savivaldybės turi siekti, kad viešojo vandens tiekimo 
regione būtų parinktas regioninis vandens tiekėjas, taip būtų žengtas žingsnį Strategijos ir Įstatymo 
įgyvendinimo link. Viešojo vandens tiekimo regionų nustatymas sudarė prielaidas savivaldybėms įgyvendinti 
savo funkcijas ir parinkti viešuosius/regioninius vandens tiekėjus, tačiau, kaip matyti iš tyrimo metu atliktos 
savivaldybių apklausos, savivaldybės nesiima iniciatyvos kurti regioninį vandens tiekėją ir taip stambinti 
vandens tiekimo įmones79. Pagal šiuo metu susiklosčiusią situaciją Lietuvoje daugelyje savivaldybių veikia 
viena ar kelios savivaldybės kontroliuojamos vandens tiekimo įmonės ir kiti vandens tiekimo subjektai. 
Savivaldybėse vyrauja skirtingas vandens tiekimo įmonių skaičius – vienose vandenį tiekia tik 1–2 
savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kitose geriamojo vandens tiekimu užsiima daugiau kaip 20 įvairių 
vandens tiekėjų80. 

                                                      

76Organisation and financing models of the drinking water sector. Review of available information on trends and changes, Techneau, 
07. Informacija prieinama interneto adresu 
http://www.techneau.org/fileadmin/files/Publications/Publications/Deliverables/D1.1.11.pdf. 

77Įstatymo 16 str. 
782006 m. spalio 30 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1069 Dėl viešojo vandens tiekimo regionų nustatymo. 
79Žr. 34 pav..Atsakymų apie vandentvarkos įmonių stambinimo galimybes apibendrinimas. 
80 Informacija prieinama interneto adresu http://www.am.lt/VI/files/0.180214001314705465.pdf. 
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Pagal tyrimo metu atliktą vandens tiekimo įmonių apklausą galima daryti išvadą, kad įmonių stambinimo 
procesą netiesiogiai gali stabdyti ir pačios įmonės, nes didžioji apklaustų įmonių dalis nepritaria siūlymui 
stambinti įmones81. 

34 pav. Įmonių pozicija dėl vandentvarkos įmonių stambinimo galimybių 

 

 

Atsižvelgiant į tai, kad įmonių stambinimas yra svarbi priemonė Strategijos tikslams pasiekti, susijusi su 
potencialiu sąnaudų mažinimu, teikiamų paslaugų kokybės gerinimu ir užtikrinimu, tačiau realus rezultatas 
šios priemonės atžvilgiu nėra pasiektas, tyrime analizuojamos esamos įmonių stambinimo kliūtys ir galimos 
priemonės šiam procesui paspartinti. 

Optimalios paslaugų kainos 

Strategijoje įtvirtintas siekis – teikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas optimaliomis kainomis –
gali būti pasiektas tiktai nustačius aiškų ir objektyvų kainų apskaičiavimo mechanizmą, kuris turi būti 
taikomas visiems tos pačios kategorijos abonentams. Tačiau dabar galiojantis teisinis reglamentavimas sudaro 
prielaidas egzistuoti nevienoda tvarka suderintoms kainoms – VKEKK derina tik trečdalio visų vandens 
tiekimo įmonių, tiekiančių geriamąjį vandenį 98 proc. gaunančių paslaugą šalies gyventojų, kainas, o kiti 
vandens tiekimo paslaugas teikiantys subjektai kainas nustato patys, nesilaikydami Kainų nustatymo 
metodikos reikalavimų. Dėl tokio nevienodų kainų nustatymo skirtingose savivaldybėse labai skiriasi vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, pavyzdžiui: Neringoje – 11,07 Lt/m3, Pagėgiuose – 10,70 Lt/m3, 
Elektrėnuose – 5,93 Lt/m3, Klaipėdoje – 4,83 Lt/m3.82 

Kaip minėta Tyrime (vertinant įmonių efektyvumą), dar viena problema kainodaros srityje, trukdanti pasiekti 
optimalias paslaugų kainas, susijusi su jau nustatytų kainų perskaičiavimu – yra tokių vandens tiekėjų, kurie 

                                                      

81Žr. 34 pav.Atsakymų apie vandentvarkos įmonių stambinimo galimybes apibendrinimas. 
82Informacija prieinama interneto adresu http://www.regula.lt/lt/vartotojams/kainos-tarifai/ 
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kainų neperskaičiuoja daugiau negu 10 metų83. Tokią problemą lemia Įstatymu įtvirtintas nepakankamai 
tikslus teisinis reglamentavimas, nes Įstatyme numatytas tik minimalus (3 metų) kainų nustatymo laikotarpis, 
o maksimalus kainų galiojimo laikotarpis nenumatytas nei Įstatyme, nei Kainų nustatymo metodikoje. Kai 
nenustatytas tikslus kainų galiojimo laikotarpis, savivaldybės pačios sprendžia, kada reikia keisti vandens 
paslaugų kainas, o VKEKK negali daryti įtakos savivaldybėms, kad šios reguliariai perskaičiuotų kainas84. 

Reikia pažymėti, kad kol kas teisinis reglamentavimas nesukuria tinkamų prielaidų įgyvendinti sąnaudų 
susigrąžinimo principą, kuris numatytas Vandens politikos pagrindų direktyvoje ir Lietuvai, kaip ES valstybei 
narei, yra privalomas85. Kaip jau konstatuota šiame Tyrime, taip pat ir Audito ataskaitoje, sąnaudų 
susigrąžinimo principas netaikomas visuotinai, todėl vandens tiekėjai neturi pakankamai lėšų plėtoti ir 
prižiūrėti visuomenės poreikius atitinkančiai infrastruktūrai. 

Siekiant Strategijoje numatyto tikslo – optimizuoti paslaugų teikimo kainas – būtina spręsti pirmiau išdėstytas 
problemas, be kita ko, šalinant minėtus teisinio reglamentavimo netikslumus. 

Tinkama paslaugų kokybė 

Nors Strategijoje pagrindinis dėmesys skiriamas tam, kad vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos 
būtų kuo daugiau prieinamos gyventojams, vis dėlto šis esminis tikslas neatsiejamas ir nuo tinkamos paslaugų 
kokybės. Strategija nebus tinkamai įgyvendinta net ir tada, kai bus pasiektas 95 proc. paslaugų prieinamumo 
rodiklis, tačiau nebus užtikrinta šių paslaugų kokybė ir nepertraukiamumas. Taigi tinkama paslaugų kokybė 
taip pat labai svarbus kriterijus, turintis įtakos tinkamam Strategijos įgyvendinimui. 

Kaip jau minėta, Įstatyme tinkama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė siejama su šios 
veiklos licencijavimu. Dabar galiojančiame Įstatyme veiklos licencija reikalinga tik viešajam vandens 
tiekėjui, vadinasi, viešiesiems ir kitiems vandens tiekėjams taikomi skirtingi teikiamų paslaugų kokybės 
reikalavimai ir priežiūra. Nepaisant viešojo vandens tiekimo veiklos licencijavimui sudarytų teisinių (nors ir 
ne iki galo išbaigtų) prielaidų, Įstatymo nuostatos dėl licencijavimo ir Licencijavimo taisyklės, 
reglamentuojančios licencijų išdavimo tvarką, praktikoje netaikomos – kol savivaldybės Įstatymo nustatyta 
tvarka neparinko viešųjų vandens tiekėjų VKEKK negali išduoti viešojo vandens tiekimo veiklos licencijų ir 
vykdyti licencijuojamos veiklos kontrolės. Ši problema trukdo užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą ir 
įgyvendinti Strategiją. 

Taigi esant tokiam atotrūkiui tarp teisinio reglamentavimo ir praktikos, gali būti sudėtinga iki 2015 m. 
užtikrinti, kad visiems gyventojams be išimties būtų teikiamos kokybiškos ir saugios paslaugos, todėl būtina 
imtis veiksmingų priemonių, kad būtų pašalintos šios kliūtys ir Strategija tinkamai įgyvendinta. 

Tolesnė vandentvarkos sektoriaus teisinio reglamentavimo analizė 

Atlikus pirminę vandentvarkos sektoriaus teisinio reglamentavimo analizę ir išskyrus pagrindines 
vandentvarkos sektoriaus problemas buvo išskirtos tyrimui aktualios vandentvarkos sektoriaus sritys – įmonių 
stambinimas; tinkama paslaugų kokybė; paslaugų prieinamumas; vandentvarkos sektoriaus kainodara. Šios 
vandentvarkos sektoriaus sritys toliau bus nagrinėjamos analizuojant vandentvarkos teisinį reglamentavimą, 
tačiau prieš pradedant detalesnę analizę būtina apsibrėžti, kokiais pagrindiniais probleminiais aspektais, 
būdingais kiekvienai (ar beveik kiekvienai) iš minėtų sričių, bus atliekama minėta analizė, ir paaiškinti tokią 
vandentvarkos sektoriaus teisinio reglamentavimo analizės struktūrą. 

Minėtų vandentvarkos sričių analizė bus atliekama atsižvelgiant į bendrąsias viso vandentvarkos sektoriaus 
teisinio reglamentavimo problemas, kurios, remiantis Strategija ir Audito ataskaita, yra tokios: 

1. teisės aktų netinkamo ar nepakankamo įgyvendinimo problema (atsakingų institucijų 
veikimas/neveikimas); 

                                                      

83Pavyzdžiui, UAB „Pasvalio vandenys“ kainos neperskaičiuotos daugiau nei 10 metų. Informacija prieinama interneto adresu 
http://www.pasvalys.lt/pasvalys/lt/nematomi_200/uzdaroji-akcine-bendrove_210.html. 

84Audito ataskaita, 31 psl. 
85Vandens politikos pagrindų direktyvos 9 str. 
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2. nepakankamai aiškus ir tikslus vandentvarkos sektorių reglamentuojančių teisės aktų turinys. 

Taip pat tikslinga kiekvienoje nagrinėjamoje vandentvarkos sektoriaus probleminėje srityje išanalizuoti ES 
paramos įtaką vandentvarkos teisinio reglamentavimo įgyvendinimui ir galimybes prisidėti prie Strategijos 
įgyvendinimo taikant ES paramos skyrimo mechanizmus. Pagal Įstatymo 7 straipsnio 6 punktą AM pavesta 
koordinuoti finansinės paramos iš valstybės biudžeto, ES paramos fondų ir kitų finansavimo šaltinių skyrimą 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio plėtrai. Atsižvelgiant į tai, kad Strategija netiesiogiai 
įpareigoja visas atsakingas institucijas siekti Strategija nustatytų tikslų įgyvendino, AM taip pat turi prisidėti 
prie šio strateginio dokumento įgyvendinimo, vadinasi, AM, vykdydama nacionalinės ir ES paramos skyrimo 
koordinavimo funkciją, turi veikti taip, kad nacionalinės ir ES paramos panaudojimas skatintų Strategijos 
įgyvendinimą. Kadangi ES parama, tyrimo rengėjų nuomone, gali būti efektyvi priemonė, padedanti 
įgyvendinti Strategijos tikslus, analizuojant atskiras vandentvarkos sektoriaus sritis (įmonių stambinimą; 
tinkama paslaugų kokybę; paslaugų prieinamumą; vandentvarkos sektoriaus kainodarą) bus atsižvelgta į tai, 
ar ES paramos skyrimo teisinis reglamentavimas suderintas su Strategija bei Įstatymu ir sudaro prielaidas ES 
paramos skyrimu daryti įtaką vandentvarkos sektoriaus teisinio reglamentavimo įgyvendinimui, ir ar už ES 
paramos skirstymą ir priežiūrą atsakingų institucijų veiksmai suderinami su Strategija ir Įstatymo 
nuostatomis. 

3. Vandentvarkos įmonių stambinimas 

Vandentvarkos įmonių stambinimo aspektu pažymėtina, kad skirtingų valstybių vandentvarkos sektoriuje 
netolimoje praeityje buvo didelių skirtumų atitinkamos „industrijos“ struktūroje, kuriuos iliustruoja toliau 
pateikiama lentelė.  

6 lentelė. Vandentvarkos įmonių ir gyventojų skaičiaus santykis ES valstybėse narėse 
 
 Gyventojų skaičius* Vandens tiekėjų 

skaičius** 
Vienai įmonei tenka 
gyventojų 

Italija 58 462 400 apie 10 000 5 846 
Vokietija 82 500 800 apie 6000 14 250 
Belgija 10 445 900 139 75 150 
Ispanija 43 038 000 129 333 628 
Didžioji Britanija 60 059 900 26 2 309 996 
Estija 1 351 000 31 43 580,65 
Olandija 16 783 092 10 1 678 309,2 
 
Lietuva 3 199 771*** 35986 57 595 / 1 93687 

* 2004–2005 m. duomenys88 ** 2005 m. duomenys89 *** 2012 m. duomenys90 

Lentelėje matomi skirtingų valstybių vandentvarkos sektorių skirtumai lemia kainų, kurias atitinkamų 
valstybių gyventojai moka už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, tolygumo (vienodumo visos valstybės 
mastu) tendencijas, t. y. kuo mažesnis vienai vandentvarkos įmonei tenkančių gyventojų skaičius, tuo didesni 
gyventojų, gyvenančių skirtinguose tos pačios valstybės regionuose, mokamų mokesčių netolygumai 
(pavyzdžiui, Vokietijoje skirtumas tarp didžiausių ir mažiausių mokesčių yra gerokai didesnis negu 

                                                      

86Informacija prieinama interneto adresu http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=11563 
87 81 proc. gyventojų aptarnauja 45 tiekėjai (jiems vidutiniškai tenka 57 595 vartotojai), o likusią dalį gyventojų aptarnauja 314 tiekėjų 

(jiems vidutiniškai tenka 1936 vartotojai). 
88 Population in Europe 2005: virst results, GiampaoloLanzieri, 16/2006. Informacija prieinama interneto adresu 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-06-016/EN/KS-NK-06-016-EN.PDF 
89Organisation and financing models of the drinking water sector. Review of available information on trends and changes, Techneau, 

07. Informacija prieinama interneto adresu 
http://www.techneau.org/fileadmin/files/Publications/Publications/Deliverables/D1.1.11.pdf. 

90Informacija prieinama interneto adresu 
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3010202&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&P
XSId=3765&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10
=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14=. 
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Didžiojoje Britanijoje91). Tad vandentvarkos įmonių stambinimas, o kartu ir jų aptarnaujamų gyventojų 
skaičiaus didinimas lemia gyventojų mokamų mokesčių netolygumų mažėjimą. Nepaisant to, pirmiau 
pateiktos lentelės duomenys leidžia teigti, kad ES valstybių narių požiūris į vandentvarkos įmonių 
stambinimo procesus yra skirtingas ir, galimas daiktas, nevienareikšmiškas, nes akivaizdu, kad ne visos 
užsienio valstybės renkasi vandentvarkos įmonių stambinimo būdą. 

Vis dėlto užsienio literatūroje pažymima, kad nepaisant didelių Europos vandens tiekimo sektoriaus valdymo 
skirtumų pastebimos trys bendros vandens tiekimo paslaugų raidos tendencijos, t. y. perėjimas prie rinkos 
logikos (su didesniu privataus sektoriaus dalyvavimu), regionalizacijos procesas (savivaldybių jungimasis ir 
vandens tiekimo paslaugų mastų didinimas) bei naujų reguliavimo sistemų kūrimas. Taip pat vis daugiau 
valstybių atsižvelgia į tai, kad vanduo yra komercinis produktas ir todėl atitinkamoje srityje turėtų būti 
taikomas sąnaudų susigrąžinimo principas92. 

Strategijos turinyje atsispindi ir sąnaudų susigrąžinimo principas, nes pats aptariamas dokumentas ir jame 
išdėstyta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo raidos vizija buvo sukurta įvertinus Vandens 
politikos pagrindų direktyvos turinį ir joje nustatytą visiško sąnaudų susigrąžinimo principą. Strategijos 24 p. 
nurodoma, kad modernizuota ir išplėsta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, 
sustambinus vandens tiekimo įmones pertvarkytas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
teikimo valdymas bei reguliavimas, geresnė šių įmonių veiklos priežiūra sudarys sąlygas patikimai ir saugiai 
teikti bendrojo intereso paslaugas optimaliomis kainomis, užtikrinti nustatytuosius paslaugų kokybės, 
aplinkos apsaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Kaip pažymi Įstatymo projekto rengėjai93, pasirinkus 
vieną viešąjį geriamojo vandens tiekėją savivaldybių nustatytose viešojo geriamojo vandens tiekimo 
teritorijose turintis įvykti vandentvarkos įmonių stambinimas sietinas su tikslu sumažinti miestų ir kitų 
gyvenamųjų vietovių plėtros netolygumus, kad sparčiau plėtotųsi atsiliekantys regionai, būtų užtikrinta 
visuomenės poreikius atitinkanti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 
sudarant sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims priimtinomis sąlygomis gauti saugos ir kokybės 
reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas. 

Įstatymo projekto rengėjai vandens tiekimo įmonių stambinimo poreikį grindžia tuo, kad tik dideli regioniniai 
viešieji vandens tiekėjai turės pakankamų finansinių, technologinių ir vadybos pajėgumų išlaikyti už ES lėšas 
sukurtą turtą, bus efektyviau įvaldoma ir panaudojama ES parama, išvengta staigaus ir didelio kainų šuolio, 
kuris būtų tikėtinas,jei šiuo metu mažos vandentvarkos įmonės investuotų į infrastruktūros plėtrą. 

Strategijoje numatyta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo raidos vizija (Strategijos 24 str.) taip 
pat suponuoja vandens tiekimo įmonių stambinimą, kuris turėtų sudaryti prielaidas patikimai ir saugiai teikti 
bendrojo intereso paslaugas optimaliomis kainomis, užtikrinti nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkos 
apsaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima pagrįstai teigti, kad: 

1. Strategijoje minimas vandentvarkos įmonių stambinimas yra viena iš svarbiausių priemonių, skirtų 
Strategijos tikslams įgyvendinti; 

2. rinkdamasi vandens tiekimo įmonių stambinimą LR prisitaiko prie pasaulinių tendencijų, t. y. 
regionalizacijos proceso. 

Pagal dabar Lietuvoje galiojantį teisinį reglamentavimą stambinimas turėtų vykti paskiriant vieną viešąjį 
vandens tiekėją, teikiantį paslaugas savivaldybėje nustatytose viešojo vandens tiekimo teritorijose, kurios 
turėtų būti nustatytos siekiant, kad ne mažiau kaip 95 proc. kiekvienos savivaldybės gyventojų būtų 
aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir gautų jo teikiamas nuotekų tvarkymo paslaugas, 
arba regioniniu mastu, t. y. paskiriant regioninį tiekėją, kuris teiktų paslaugas kelių savivaldybių teritorijose. 
Tačiau pastarasis variantas išanalizuotas ir padaryta išvada, kad jis nėra tinkamas. Siūlomos įmonių 

                                                      

91 Irish water: phase 1 report, 2011. Informacija prieinama interneto adresu 
/http://www.environ.ie/en/Publications/Environment/Water/FileDownLoad,29193,en.pdf. 

92Organisation and financing models of the drinking water sector. Review of available information on trends and changes, Techneau, 
07. Informacija prieinama interneto adresu 
http://www.techneau.org/fileadmin/files/Publications/Publications/Deliverables/D1.1.11.pdf. 

93Įstatymo projekto aiškinamasis raštas. 



 

72 

stambinimo alternatyvos aptartos III skyriaus 4.2 poskyryje. Taip pat išskiriami skirtingi būdai pasiekti 
veiklos sujungimui (įmonių sustambinimui), t. y.: 

1. procesas gali būti savanoriškas;  
2. skatinamas (finansiškai, darant politinį spaudimą ir pan.);  
3. privalomas. 

Įstatyme vandens tiekėjams ir (arba) nuotekų tvarkytojams nenumatytos pareigos įgyvendinti veiklos 
sujungimą (įmonių stambinimą), todėl įmonių stambinimo procesas pagal dabar galiojantį teisinį 
reglamentavimą yra savanoriškas. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad stambinimo procesas kol kas vyksta labai 
vangiai, galima daryti prielaidą, kad Įstatyme įtvirtintas savanoriškas procesas nėra pakankamai efektyvus. 
Šiuo metu savivaldybėms ir jų kontroliuojamoms vandens tiekimo įmonėms nurodoma tiktai siekiamybė ir 
paliekama laisvė spręsti kaip tai įgyvendinti, tačiau tokiam mechanizmui esant neefektyviam įstatymų leidėjas 
turėtų svarstyti galimybę pertvarkyti vandens ūkio sektorių įmonių stambinimo procesą padarant jį ne 
savanorišką, o skatinamą arba privalomą. 

Atsižvelgiant į teisinį stambinimo proceso reglamentavimą ir jo praktinį įgyvendinimą bei esamą situaciją 
toliau išskirtinos esamo su įmonių stambinimo procesu susijusios teisinio reglamentavimo įgyvendinimo ir 
paties reglamentavimo turinio problemos, kurių visuma prisideda prie to, kad Strategijos tikslai dar nėra 
pasiekti, o jiems pasiekti Strategijoje nustatytais terminais kyla grėsmė. Toliau pateikiama su vandentvarkos 
sektoriaus įmonių stambinimo koncepcija susijusi minėtų probleminių aspektų analizė. 

3.1. Esamo teisinio reglamentavimo įgyvendinimo problematika 

Iš tyrimo metu atliktos savivaldybių ir įmonių apklausos matyti, kad vandentvarkos įmonių stambinimo 
procesas nevyksta94, vadinasi, neįgyvendinama Strategija ir Įstatymo nuostatos. Netinkamo ir (arba) 
nepakankamo esamo teisinio reglamentavimo įgyvendinimo problema nustatyta ir Audito metu – jo 
ataskaitoje konstatuota, kad savivaldybės neįgyvendina Įstatymo nuostatų, savivaldybių veiklą turintys 
prižiūrėti Vyriausybės atstovai nesiima pakankamų priemonių Įstatymui įgyvendinti, o AM kompetencija 
savivaldybių atžvilgiu yra nepakankama, nes apsiriboja tik savivaldybių veiklos koordinavimu įgyvendinant 
Įstatymą95. 

Toliau detaliau aptariamos savivaldybių, AM ir Vyriausybių atstovų funkcijos, kurios turėtų prisidėti prie 
tinkamo Strategijos įgyvendinimo, tačiau dėl šių institucijų neveikimo ar nepakankamo veikimo 
neįgyvendinamos arba nepakankamai įgyvendinamos ir trukdo pasiekti Strategijoje išsikeltus tikslus. 

3.1.1. Savivaldybių funkcij ų įgyvendinimas įmonių stambinimo atžvilgiu ir galimi įmonių 
stambinimo proceso skatinimo būdai 

Įstatyme vandens tiekimo įmonių stambinimo procesas siejamas su viešojo vandens tiekėjo ir (arba) 
regioninio vandens tiekėjo atsiradimu96. Viešasis/regioninis vandens tiekėjas teiktų paslaugas savivaldybės 
(kelių savivaldybių) viešojo vandens tiekimo teritorijose (viešojo vandens tiekimo regionuose) ir naudotųsi 
visa savivaldybėms ir jų kontroliuojamoms vandentvarkos įmonėms priklausančia vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūra, taip pat vandens ūkis būtų telkiamas vienose rankose.  

Kaip matyti iš toliau pateiktos lentelės, prie vandens tiekimo įmonių stambinimo proceso (taigi ir prie 
Strategijos) įgyvendinimo pagal Įstatymo nuostatas turi prisidėti ir savivaldybės, tačiau matomas savivaldybių 
neveiklumas įmonių stambinimo proceso atžvilgiu. 

                                                      

94Žr. 34 pav., atsakymų apie vandentvarkos įmonių stambinimo galimybes apibendrinimą 
95Audito ataskaita, 3 psl. 
96Įstatymo 16 str. 
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7 lentelė. Savivaldybių funkcijos ir įmonių stambinimo procesas 
Funkcijos Kaip prisideda prie Strategijos ir įmonių 

stambinimo proceso įgyvendinimo? 
Ar įgyvendinta? 

Savivaldybės rengia vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros 
planus97. 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros planų rengimas 
glaudžiai susijęs su vandens ūkio reformos 
įgyvendinimu, nes jų pagrindu turėjo būti 
vykdoma geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo plėtra savivaldybės 
teritorijoje. Minėti planai svarbūs įmonių 
stambinimo atžvilgiu dėl to, kad juose, be kita 
ko, turi būti numatytos viešojo vandens 
teikimo teritorijos. 
Atsižvelgiant į vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros planų turinį, 
savivaldybei parengus vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą 
ir numačius vandentvarkos sektoriuje teikiamų 
paslaugų tikslus bei kryptis, taip būtų 
prisidedama prie Strategijos tikslų (užtikrinti 
viešai tiekiamo geriamojo vandens saugos ir 
kokybės atitiktį visuomenės sveikatos saugos 
reikalavimams, teikti bendrojo intereso 
paslaugas optimaliomis kainomis, didinti 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų prieinamumą, stambinti 
įmones) įgyvendinimo. 

Remiantis AM 
internetinėje svetainėje 
2012-08-01 pateikta 
informacija, 8 proc. 
savivaldybių neparengė 
Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros 
plėtros planų98 ir juos 
ketina užbaigti 2012 m., 
nors Įstatymo 
įgyvendinimo įstatyme 
numatyta, kad 
savivaldybės Vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros 
plėtros planus turi 
parengti ir patvirtinti iki 
2008 m. birželio 30 d.99 

Savivaldybės nustato viešojo 
vandens tiekimo 
teritorijas100. 

Viešojo vandens tiekimo teritorijos 
nustatomos vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose. 
Šias teritorijas sudaro gyvenamosios vietovės, 
jų dalys ir pavieniai gyvenamieji namai bei 
kiti pastatai siekiant, kad ne mažiau kaip 95 
proc. kiekvienos savivaldybės gyventojų būtų 
aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu 
vandeniu ir gautų jo teikiamas nuotekų 
tvarkymo paslaugomis101. Viešojo vandens 
tiekimo teritorijų nustatymas yra viena iš 
prielaidų parinkti viešąjį vandens tiekėją ir taip 
prisidėti prie vandens tiekimo įmonių 
stambinimo. 

Viešojo vandens tiekimo 
teritorijos turėjo būti 
nustatomos vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros 
plėtros planuose, tačiau 
tai padaryti buvo 
vėluojama, kadangi 
nesilaikyta minėtų planų 
rengimo grafiko. 

Savivaldybės parenka viešąjį 
vandens tiekėją arba kartu su 
kitomis savivaldybėmis jų 
kontroliuojamas vandens 
tiekėjų įmones sujungia 
reorganizavimo būdu 
sukurdamos regioninį tiekėją 
102. 
 

Šiuo metu daugelyje Lietuvos savivaldybių 
savivaldybės teritorijoje veikia viena ar kelios 
savivaldybės kontroliuojamos vandens tiekimo 
įmonės ir kiti vandens tiekimo subjektai. 
Kadangi kiti vandens tiekimo subjektai nėra 
savivaldybės kontroliuojamos įmonės, 
savivaldybės negali užtikrinti vandens tiekimą 
visoje savivaldybės teritorijoje ir vandens 
paslaugų prieinamumą visiems gyventojams. 

Iš tyrimo metu surinktos 
informacijos galima 
daryti išvadą, kad 
savivaldybės nėra 
parinkusios nė vieno 
viešojo vandens tiekėjo ir 
nėra linkusios tai daryti, 
vadinasi, nebuvo 
parinktas ir regioninis 

                                                      

97Įstatymo 14 str. 1 d. 
98Informacija prieinama interneto adresu http://www.am.lt/VI/files/0.069535001331726658.pdf. 
99Įstatymo įgyvendinimoįstatymo 4 str. 
100Įstatymo 13 str. 1 d. 
101Įstatymo 14 str. 1 d. 
102Įstatymo 16 str. 1 d. 
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Funkcijos Kaip prisideda prie Strategijos ir įmonių 
stambinimo proceso įgyvendinimo? 

Ar įgyvendinta? 

Viename viešojo vandens 
tiekimo regione esančios 
savivaldybės turi siekti, kad 
viešojo vandens tiekimo 
regione šio įstatymo ir kitų 
teisės aktų nustatyta tvarka 
būtų parinktas regioninis 
vandens tiekėjas103. 

Dėl šios priežasties Strategijoje numatytas 
įmonių stambinimas, kuris padėtų sumažinti 
vandens teikėjų skaičių savivaldybėje ir 
užtikrinti kokybišką ir optimaliomis kainomis 
tiekiamą geriamąjį vandenį. Kaip jau minėta, 
įmonių stambinimas siejamas su viešuoju 
vandens teikimu, todėl savivaldybės, 
parinkdamos viešuosius vandens teikėjus, 
tiesiogiai prisidėtų prie Strategijos ir įmonių 
stambinimo proceso įgyvendinimo. 

vandens tiekėjas. 

 

Apibendrinus lentelėje pateiktus duomenis matyti, kad savivaldybės nevykdo esminių, prie Strategijos ir 
įmonių stambinimo proceso įgyvendinimo tiesiogiai prisidedančių funkcijų. Jau minėta, kad įmonių 
stambinimo procesai gali vykti savanoriškai, jie gali būti skatinami finansiškai ar kitokiais būdais 
(skatinamasis procesas) arba būti privalomi (privalomas procesas). Iš to, kas išdėstyta pirmiau, matyti, kad 
savanoriškai įmonių stambinimo procesai nevyksta arba vyksta labai lėtai, todėl analizuotini kiti būdai įmonių 
stambinimo procesui skatinti (privalomas arba skatinamasis procesas). Siekiant išanalizuoti galimybę 
savivaldybių neveikimo problemą spręsti savivaldybėms privalomais nurodymais dėl Strategijos ir Įstatymo 
įgyvendinimo (privalomasis procesas), svarbiu laikytinas savivaldybių ir valstybės valdžios santykis bei 
valstybės valdžios galimybės teikti privalomus nurodymus savivaldybėms. 

Vandentvarkos sektoriuje savivaldybėms tenka svarbus vaidmuo, nes geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo organizavimas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija104. Savarankiškąsias funkcijas savivaldybės 
atlieka pagal Konstitucijos ir įstatymų suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus bendruomenei ir jos interesais. 
Įgyvendindamos šias funkcijas savivaldybės turi taikyti Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų 
iniciatyvą, jų priėmimo ir įgyvendinimo laisvę ir yra atsakingos už savarankiškųjų funkcijų vykdymą. 
Įgyvendinant šias funkcijas savivaldybių veiklą saisto įstatymų nustatyti reikalavimai ir tvarka, kuri, kaip 
numatyta įstatymuose, nustatoma ir kituose teisės aktuose. 

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad konstitucinė nuostata, kad savivaldybės pagal Konstitucijos ir 
įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, reiškia ir tai, kad jeigu Konstitucijoje ar 
įstatymuose tam tikros funkcijos priskirtos savivaldybėms, tai savivaldybės jas ir vykdo  ta apimtimi, kuria 
šios joms priskirtos. Vadinasi, tam tikra savivaldybių kompetencijos dalis turi būti įgyvendinama tiesiogiai, 
savivaldybių tarybų sprendimų, priimtų neperžengiat savo kompetencijos, įgyvendinimo neturi saistyti kurių 
nors valstybės institucijų ar pareigūnų sprendimai (leidimai, sutikimai ir pan.). Tačiau reikia pažymėti, kad ir 
tos funkcijos, kurios priklauso išimtinai savivaldybėms, reglamentuojamos įstatymais. Nė viena iš šių 
funkcijų nereiškia, kad savivaldybės atitinkamoje srityje yra absoliučiai savarankiškos105. Konstitucinis 
Teismas 2000 m. birželio 13 d. nutarime106 konstatavo, kad Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuostata, kad 
savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai, negali būti atsiejama nuo toje pačioje dalyje įtvirtintos nuostatos, 

                                                      

103Įstatymo 16 str. 4 d. 
104Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 30 p. 
105Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas „Dėl LR vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 

dalies (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 3 straipsnio 4 dalies (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto (2000 
m. spalio 12 d. redakcija), 18 straipsnio 1 dalies (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 19 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 8, 15 punktų (2000 
m. spalio 12 d. redakcija), 21 straipsnio 1 dalies 1, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18 punktų (2000 m. spalio 12 d. redakcija), šios dalies 6 
punkto (2000 m. spalio 12 d. ir 2001 m. rugsėjo 25 d. redakcijos) ir šios dalies 14 punkto (2000 m. spalio 12 d. ir 2001 m. 
lapkričio 8 d. redakcijos), taip pat dėl LR Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo taikymo tvarkos konstitucinio įstatymo, 
LR Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo taikymo tvarkos konstitucinio įstatymo įrašymo į Konstitucinių įstatymų 
sąrašą įstatymo atitikties LR Konstitucijai“ (Žin., 2003, Nr. 19-828). 

106 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimas „Dėl LR švietimo įstatymo 1 straipsnio 5 punkto, 10 
straipsnio 3 ir 4 dalių, 15 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio, 21 straipsnio 2 punkto, 32 straipsnio 2 dalies, 34 straipsnio 2, 3 ir 4 
dalių, 35 straipsnio 2 ir 5 punktų, 37 straipsnio 2 punkto ir 38 straipsnio 2 ir 3 punktų atitikimo LR Konstitucijai“ (Žin., 2000, Nr. 
49-1424). 
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kad savivaldybių veikimo laisvę ir savarankiškumą saisto Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtos jų 
kompetencija. 

Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad savivaldybės nėra pavaldžios valstybės institucijoms, kad 
valstybinio administravimo subjektams draudžiama savivaldybių įgaliojimus ir teises suvaržyti ar apriboti, 
išskyrus įstatymų nustatytus atvejus107. Kartu svarbu nepamiršti Konstitucijoje įtvirtinto savivaldybių ir 
valstybės interesų derinimo principo bei Konstitucinio Teismo 1998-02-18 nutarimo108, kuriame nurodoma, 
kad savivaldos laisvė nėra beribė, o savarankiškumas nereiškia galimybės ignoruoti valstybės interesus. 
Minėtas interesų derinimo principas vienu atveju reiškiasi valstybei įvairiais būdais ir formomis remiant 
savivaldybes, kitu – koordinuojant bendrus veiksmus, kai siekiama reikšmingų socialinių tikslų, trečiu – 
valstybei įstatymu apibrėžtomis formomis prižiūrint savivaldybių veiklą109.  

Analogiškos išvados padarytos ir kitame Konstitucinio Teismo nutarime, kuriame konstatuota, kad savavaldi 
teritorinė bendruomenė yra visos valstybinės bendruomenės – pilietinės Tautos dalis, todėl savivaldybių – 
teritorinių bendruomenių viešojo intereso negalima priešpriešinti visos valstybinės bendruomenės viešajam 
interesui, kurį pagal savo kompetenciją turi garantuoti ir valstybės institucijos. Tarp valstybės valdymo ir 
vietos savivaldos yra sąveika, pasireiškianti inter alia tuo, kad centralizuotas valstybės valdymas 
administraciniuose teritoriniuose vienetuose derinamas su decentralizacija, tuo, kad įstatymuose įtvirtinamas 
centrinės valdžios institucijų ir savivaldybių bendradarbiavimas, tuo, kad valstybė įvairiais būdais ir formomis 
remia savivaldybes, taip pat tuo, kad valstybė įstatymų apibrėžtomis formomis prižiūri savivaldybių veiklą ir 
koordinuoja valstybės ir savivaldybių bendrus veiksmus, kai siekiama reikšmingų socialinių tikslų110. 

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją darytina išvada, kad vietos savivaldos 
konstitucinis statusas neturi būtų pagrindas savivaldybėms nekontroliuojamai veikti tiktai savo nuožiūra, 
nepaisant valstybės interesų, o tai įmanoma tik savivaldybių administracinę priežiūrą vykdantiems 
Vyriausybės atstovams efektyviai įgyvendinant jiems priskirtas funkcijas. Remiantis Konstitucinio Teismo 
išaiškinimais apie savarankiškųjų savivaldybių funkcijų vykdymą galima išskirti esminius šių funkcijų 
vykdymo aspektus: 

1. savivaldybės joms priskirtas savarankiškas funkcijos vykdo ta apimtimi, kuria jos yra priskirtos; 
2. savarankiškų funkcijų priskyrimas savivaldybėms nereiškia, kad savivaldybės turi absoliučią veiksmų 

laisvę – savivaldybes saisto teisės aktų nuostatos. 

Taigi net ir paskyrus savivaldybėms geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo funkciją, 
kuri laikoma savarankiškąja savivaldybių funkcija, savivaldybės neturi absoliučios veiksmų laisvės šioje 
srityje. Savivaldybes, kaip ir kitus valstybės subjektus (pavyzdžiui, vykdomąją valdžią), saisto vandentvarkos 
sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintos nuostatos, o tuo labiau – Strategijoje įtvirtinti tikslai, 
skirti užtikrinti visų Lietuvos gyventojų viešąjį interesą gauti kokybiškas, prieinamas ir nepertraukiamas 
vandentvarkos sektoriuje teikiamas paslaugas. Taigi Strategijoje numačius įmonių stambinimą kaip 
vandentvarkos ūkio vizijos dalį, o Įstatymu sukūrus prielaidas įmonių stambinimo procesui, kurios siejamos 
su savivaldybių funkcijomis, savivaldybės turėtų paisyti šių teisės aktų nuostatų ir savo iniciatyva imtis 
veiksmų įmonių stambinimui. Kaip jau minėta, savivaldybės turi veikti savo bendruomenės interesais, o 
kadangi įmonių stambinimu siekiama užtikrinti vandentvarkos sektoriuje teikiamų paslaugų kokybę, 
prieinamumą ir optimalią kainą, pirmiau aptarto savivaldybių neveikimo negalima būtų pateisinti. 

                                                      

107Vietos savivaldos įstatymo 52 str. 2 d., 54 str. 3 d. 
108Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimas „Dėl LR apskrities valdymo įstatymo pakeitimo ir 

papildymo bei Vyriausybės atstovo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir LR Seimo 1996 m. gruodžio 12 d. nutarimo 
„Dėl LR valstybės valdymo tarnybos „A“ lygio valdininkų pareigybių sąrašo papildymo“ atitikimo LR Konstitucijai“ (Žin., 1998, 
Nr. 18-435). 

109 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimas „Dėl LR apskrities valdymo įstatymo pakeitimo ir 
papildymo bei Vyriausybės atstovo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir LR Seimo 1996 m. gruodžio 12 d. nutarimo 
“Dėl LR valstybės valdymo tarnybos „A“ lygio valdininkų pareigybių sąrašo papildymo" atitikimo LR Konstitucijai“ (Žin., 1998, 
Nr. 18-435). 

110 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl kultūros 
įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos“ (1995 m. birželio 13 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 1997 m. 
lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1320 „Dėl Lietuvos Nepriklausomybės signatarų namų ir Lietuvos menininkų rūmų“ 1, 2.3 ir 2.4 
punktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 
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Tačiau svarbu pažymėti, kad tuo atveju, jei valstybė nori, kad savivaldybės tinkamai įgyvendintų joms 
priskirtas funkcijas vandentvarkos sektoriuje, ji turi numatyti ir šioms funkcijoms įgyvendinti būtinas lėšas. 
Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad negalima savivaldos institucijoms priskirti tokių funkcijų, kurių 
jos nebūtų pajėgios atlikti, ir kad jeigu įstatymais savivaldybėms perduodamos valstybės funkcijos, taip pat 
jeigu joms įstatymais ar kitais teisės aktais sukuriamos pareigos, turi būti numatomos ir šioms funkcijoms 
(pareigoms) reikalingos lėšos. Konstatuotina, kad iš Konstitucijos (inter alia iš Konstitucijos 120 straipsnio 1 
dalies nuostatos, kad valstybė remia savivaldybes) įstatymų leidėjui kyla pareiga įstatymais nustatyti tokį 
teisinį reguliavimą, kad, atsižvelgiant į valstybės ir visuomenės išteklius, materialines ir finansines galimybes, 
kitus svarbius veiksnius, būtų užtikrintas savivaldybių funkcijų finansavimas. Kita vertus, konstitucinė 
įstatymų leidėjo pareiga nustatyti tokį teisinį reguliavimą nepaneigia pačių savivaldybių (jų institucijų, 
pareigūnų) pareigos pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją priimti sprendimus, kad būtų 
surinktos jų funkcijoms vykdyti reikalingos lėšos ir kad šios lėšos būtų tinkamai panaudotos; minėta įstatymų 
leidėjo konstitucinė pareiga nepaneigia ir pačių savivaldybių (jų institucijų, pareigūnų) atsakomybės už joms 
perduotų funkcijų tinkamą vykdymą111. 

Taigi valstybės ir savivaldybių tarpusavio santykis užtikrina savivaldybių nepriklausomumą, tačiau 
savivaldybių interesai negali būti priešinami visos valstybės interesams, vadinasi, savivaldybės savo veiksmus 
turi derinti su strateginiais valstybės tikslais. Dėl šios priežasties savivaldybės privalo prisidėti prie Strategijos 
tikslų ir jų pasiekimui skirtų priemonių, įskaitant vandentvarkos sektoriaus įmonių stambinimą, 
įgyvendinimo, o dabartinio savivaldybių neveikimo šiuo atžvilgiu negalima būtų pateisinti. Įstatyme numatyta 
bendroji vandentvarkos sektoriaus įmonių stambinimo tvarka ir tai, kad savivaldybės atsakingos už minėtos 
tvarkos įgyvendinimą, todėl šias Įstatymo nuostatas savivaldybės turėtų vykdyti. Kadangi atitinkamos 
Įstatymo nuostatos šiuo metu dar nėra įgyvendinamos, o artėjantys Strategijoje nustatyti jos tikslų 
įgyvendinimo terminai leidžia daryti prielaidą, kad jei situacija išliks tokia pati kaip dabar, gali būti 
neįgyvendinti Strategijoje numatyti tikslai, tad manytina, kad esamoje situacijoje tikslingiausia nagrinėti 
galimybę skatinti savivaldybes aktyviau veikti įmonių stambinimo srityje, t. y. taikyti skatinamąjį procesą, 
kaip priemones naudojant ne tik tam tikrus Įstatyme numatytus licencijavimo mechanizmus, bet ir ES paramą 
(žr. plačiau šio skyriaus 3.3 poskyrį). 

3.1.2. Vyriausybės atstovų funkcij ų įgyvendinimas įmonių stambinimo atžvilgiu 

Nors Lietuvos savivaldybės vykdo savo veiklą laisvai ir savarankiškai, pagal kompetenciją, apibrėžtą 
Konstitucijoje ir įstatymuose, tačiau, kaip nurodyta ankstesniame poskyryje, savivaldybių laisvė nėra 
absoliuti, o savarankiškumas nereiškia, kad gali būti pažeidžiami valstybės interesai. Dėl šios priežasties buvo 
sukurta institucija – Vyriausybės atstovai, užtikrinanti, kad savivaldybių interesai būtų įgyvendinami laikantis 
Konstitucijos ir įstatymų112. Siekiant užkirsti kelią savivaldybių neveikimui ar nekontroliuojamam veikimui 
tik savo nuožiūra būtina, kad savivaldybių veiklos administracinę priežiūrą vykdantys Vyriausybės atstovai 
efektyviai vykdytų jiems priskirtas funkcijas. 

Pagrindinė Vyriausybės atstovų funkcija – vykdyti savivaldybių veiklos administracinę priežiūrą, t. y. 
prižiūrėti, ar savivaldybės, priimdamos teisės aktus, laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės 
sprendimus. Vyriausybės atstovai tikrina savivaldybių priimamus teisės aktus, siūlo panaikinti neteisėtus 
teisės aktus arba pakeisti juos, reikalauja, kad būtų laikomasi įstatymų. Jeigu savivaldybė, apsvarsčiusi 
Vyriausybės atstovo teikimą, atsisako savo priimtą teisės aktą pakeisti ar panaikinti, Vyriausybės atstovas šį 
aktą skundžia teismui113. 

Tyrimo metu nustačius, kad savivaldybės neįgyvendina Strategijos nuostatų dėl vandentvarkos įmonių 
stambinimo ir atsižvelgus į Vyriausybės atstovų funkcijas bei turimus įgaliojimus, galima daryti prielaidą, kad 
Vyriausybės atstovai nepakankamai efektyviai įgyvendina savivaldybių administracinę priežiūrą. Vyriausybių 
atstovų neveikimą pastebėjo ir Valstybės kontrolė, kuri Audito metu nustatė problemas, susijusias su 

                                                      

111Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl kultūros 
įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos“ (1995 m. birželio 13 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. 
lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1320 „Dėl Lietuvos Nepriklausomybės signatarų namų ir Lietuvos menininkų rūmų“ 1, 2.3 ir 2.4 
punktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 

112Informacija prieinama interneto adresu http://www.vrm.lt/index.php?id=131&backPID=129&begin_at=2370&tt_news=446&. 
113 LR savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas // Valstybės žinios, 2004, Nr. 98-3626 su visais pakeitimais ir papildymais. 
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Vyriausybės atstovų neveikimu savivaldybėms neįgyvendinat vandentvarkos sektorių reglamentuojančių 
teisės aktų114: 

1. Audito ataskaitoje nurodyta, kad išanalizavus 2008–2009 m. Vyriausybės atstovų ataskaitas nustatyta, 
kad penki iš dešimties Vyriausybės atstovų savo veiklos ataskaitose nepaminėjo, kad savivaldybės 
nevykdo Įstatymo nuostatų. 

2. Pagal LR Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą Vyriausybės atstovai, pateikdami 
savivaldybėms rašytinius reikalavimus dėl įstatymo vykdymo ir nurodydami reikalavimų įvykdymo 
terminą turi teisę juos pratęsti savo nuožiūra. Vyriausybės atstovai minėta terminų pratęsimo teise 
naudojasi ir itin dažnai pratęsdami savo nurodytų veiksmų įvykdymo terminą atideda Įstatymo 
įgyvendinimą. 

3. Vyriausybės atstovai, kurie yra savivaldybių administracinę priežiūrą vykdanys subjektai, nesikreipia 
į teismą dėl savivaldybių neveikimo neįgyvendinant Įstatymo nuostatų. 

Kalbant apie savivaldybių veiksmus stambinant įmones ir Vyriausybės atstovų įgaliojimus prižiūrėti kaip 
savivaldybės įgyvendina teisės aktų dėl stambinimo nuostatas, svarbu atkreipti dėmesį į Įstatymo 
įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnį, kuriame savivaldybėms pateikti su Įstatymo įgyvendinimu susiję 
pasiūlymai, kurių savivaldybės laiku neįgyvendina: 

1. savivaldybės iki 2008 m. birželio 30 d. parengia ir patvirtina vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros planus; 

2. savivaldybės, užtikrinant Įstatymo įgyvendinimą ir siekiant, kad iki 2015 m. ne mažiau kaip 95 proc. 
kiekvienos savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir 
gautų jo teikiamas nuotekų tvarkymo paslaugas, parenka viešąjį vandens tiekėją ar kartu su kitomis 
tame pačiame viešojo vandens tiekimo regione esančiomis savivaldybėmis parenka vandens tiekėją 
regioninio vandens tiekėjo funkcijoms vykdyti arba kartu su kitomis savivaldybėmis kontroliuojamas 
įmones sujungia į regioninį tiekėją (viešąjį vandens tiekėją, veiksiantį kelių savivaldybių viešojo 
tiekimo teritorijose). 

Pasak Vyriausybės atstovų, kreiptis į teismą dėl savivaldybių neveikimo jie neturi pagrindo, nes aptariamos 
Įstatymo įgyvendinimo įstatymo normos nėra imperatyvios, jose suformuluoti tik pasiūlymai savivaldybėms. 
Taigi, kaip matyti, viena iš pagrindinių priežasčių, lemiančių Vyriausybės atstovų nepakankamą veikimą – 
teisės aktų, kurių įgyvendinimą turi prižiūrėti Vyriausybės atstovai, nepakankamas tikslumas ir aiškumas, 
leidžiantis dvejopai interpretuoti teisės aktų nuostatas, nagrinėjamu atveju teigiant, kad savivaldybėms 
Įstatymo įgyvendinimo įstatyme tėra suformuluoti pasiūlymai, o ne imperatyvūs nurodymai dėl veiksmų, 
kuriuos jos turėtų atlikti. Todėl tam, kad Vyriausybės atstovai galėtų efektyviai įgyvendinti savo funkcijas, 
visų pirma, būtinas aiškesnis reguliavimas, kurio pagrindu būtų galima daryti vienareikšmeas išvadas dėl 
savivaldybių veiksmų (neveikimo) atitikties teisės aktų reikalavimams. 

Pažymėtina, kad netikslaus teisinio reglamentavimo nulemtas Vyriausybių atstovų neveikimas apsunkina tiek 
įmonių stambinimo, tiek Strategijos nuostatų įgyvendinimą, o šiai problemai išspręsti turėtų būti 
koreguojamos teisės aktų turinys. 

3.1.3. AM funkcij ų įgyvendinimas įmonių stambinimo atžvilgiu 

Audito ataskaitoje konstatuota, kad pagal dabartinį teisinį reglamentavimą nesukurta efektyvi vandens ūkio 
valdymo sistema, nes Vyriausybės atstovai apskrityse nesiima pakankamų priemonių užtikrinti Įstatymo 
nuostatų įgyvendinimą, o Įstatyme numatyta AM kompetencija savivaldybių atžvilgiu apsiriboja tik jų veiklos 
koordinavimu. Tačiau tyrimo rengėjai norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad, nepaisant to, kad Įstatymas AM 
suteikia teisę tik koordinuoti savivaldybių veiksmus, tačiau kituose teisės aktuose įtvirtintos AM funkcijos 
vandentvarkos srityje yra pakankamai didelės ir tinkamai jas įgyvendinusi AM galėtų prisidėti prie įmonių 
stambinimo proceso. 

                                                      

114Audito ataskaita, 16 psl. 
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8 lentelė. AM funkcijos ir įmonių stambinimo procesas 
AM funkcijos Kaip gali prisid ėti prie Strategijos ir 

įmonių stambinimo proceso 
įgyvendinimo? 

Ar įgyvendinta? 

AM formuoja valstybės 
politiką vandens ir 
nuotekų srityse ir 
organizuoja, koordinuoja 
bei kontroliuoja jos 
įgyvendinimą115. 

Formuodama valstybės politiką 
vandentvarkos srityje, pati AM prisidėjo 
prie Strategijos kūrimo ir ja siekiamų 
tikslų suformavimo. Tačiau AM neturėtų 
apsiriboti vien prisidėjimu prie 
vandentvarkos sektoriaus planavimo 
dokumentų kūrimo, bet taip pat turėtų 
skatinti Strategija siekiamo 
vandentvarkos įmonių stambinimo 
procesą.  

Teigiamai turėtų būti vertinama 
tai, kad siekiant gerinti 
vandentvarkos sektoriuje 
teikiamų paslaugų kokybę 
Strategijoje numatytas įmonių 
stambinimo procesas, tačiau kol 
kas, atsižvelgiant į tyrimo metu 
konstatuotas problemas, 
Strategijos įgyvendinimas nėra 
pakankamai koordinuojamas ir 
kontroliuojamas. 

AM rengia įstatymų 
projektus, planavimo 
dokumentus vandens ir 
nuotekų klausimais arba 
dalyvauja juos rengiant, 
organizuoja, koordinuoja 
ir kontroliuoja nurodytų 
planavimo dokumentų 
nuostatų įgyvendinimą, 
dalyvauja rengiant šalies 
regioninės plėtros 
planus116. 

Įgyvendindama šią funkciją AM gali 
parengti įstatymo pakeitimus, kurie 
padėtų įgyvendinti Strategiją ir skatintų 
įmonių stambinimo procesą. 

Kaip minėta, jau parengtas 
Įstatymo projektas, kuris turėtų 
pakeisti dabar galiojančio 
Įstatymo nuostatas susijusias su 
įmonių stambinimu (plačiau 
Įstatymo projektas įmonių 
stambinimo aspektu 
nagrinėjamas tyrimo IV skyriaus 
3.2 poskyryje). 

AM koordinuoja 
savivaldybių veiklą, 
įgyvendinant geriamojo 
vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo 
valstybinio reguliavimo 
tikslus117. 

Šia veikla AM galėtų prisidėti prie 
savivaldybių skatinimo pradėti 
vandentvarkos įmonių stambinimo 
procesą ir padėti j į įgyvendinti. 

Audito metu nustatyta, kad AM, 
koordinuodama savivaldybių 
veiklą, nenustatė, kuri 
savivaldybė turi inicijuoti 
regioninio vandens tiekėjo 
kūrimo procedūras, ir ši Audito 
metu padaryta išvada leidžia 
teigti, kad AM nepakankamai 
veiksmingai įgyvendina savo 
funkcijas. 

AM koordinuoja 
finansinės paramos iš 
valstybės biudžeto, ES 
paramos fondų ir kitų 
finansavimo šaltinių 
skyrimą geriamojo 
vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo ūkio 
plėtrai118. 

ES paramos skyrimas gali būti 
veiksminga priemonė, skatinanti 
vandentvarkos įmonių stambinimo 
procesą, todėl AM, įgyvendindama 
įgaliojimus koordinuoti ES paramos 
skyrimą, gali prisidėti prie įmonių 
stambinimo proceso, rengdama tokius 
ES paramos skyrimą reglamentuojančius 
teisės aktus, kurie lemtų poreikį 
stambinti įmones siekiant gauti ES 
paramą. 
 
AM koordinuodama ES paramos 
skyrimą taip pat tiesiogiai ir per 

Galiojančioje Priemonės projektų 
finansavimo sąlygų Aprašo 
redakcijoje ES paramos skyrimo 
tvarka nesusieta su įmonių 
stambinimo procesu, todėl galima 
daryti išvadą, jog ES parama 
neskatina įmonių stambinimo 
proceso.. 

                                                      

115Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 patvirtintų LR Aplinkos ministerijos nuostatų 7.2 p. 
116Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 patvirtintų LR Aplinkos ministerijos nuostatų 8.2.1 p. 
117Įstatymo 7 str. 7 p. 
118Įstatymo 7 str. 6 p. 
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AM funkcijos Kaip gali prisid ėti prie Strategijos ir 
įmonių stambinimo proceso 

įgyvendinimo? 

Ar įgyvendinta? 

pavaldžias institucijas turėtų efektyviai ir 
reguliariai įgyvendinti stebėsenos, kaip 
naudojama ES parama, funkciją, t. y. ar 
ES paramos gavę subjektai laikosi 
įsipareigojimų ir jiems keliamų ES 
reikalavimų dėl paramos naudojimo119.  

 

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad pagrindinės AM funkcijos yra bendrosios vandentvarkos sektoriaus 
politikos kūrimas, savivaldybių veiklos vandentvarkos sektoriuje koordinavimas ir ES paramos skyrimo 
koordinavimas, o šios AM funkcijos mažiau ar daugiau gali prisidėti ir prie įmonių stambinimo proceso, 
tačiau AM, įgyvendindama jai pavestus įgaliojimus, galimas daiktas, nepakankamai aktyviai dalyvauja 
Strategijos įgyvendinimo procese.  

Atsižvelgiant į AM funkcijų pobūdį (formuoti politiką, koordinuoti kitų subjektų veiksmus, rengti teisės aktų 
projektus), AM galėtų aktyviau prisidėti prie įmonių stambinimo proceso, aiškiai iškeldama įmonių 
stambinimo procesą kaip vieną iš svarbiausių priemonių, skirtų pasiekti Strategijos tikslams, teikdama 
savivaldybėms informaciją apie įmonių stambinimo proceso naudą, teisės aktuose apibrėždama 
vandentvarkos įmonių stambinimo apimtį ir tvarką (plačiau žr. 3.2 poskyrį), siūlydama Įstatymo nuostatų 
pakeitimus ir papildymus, kad savivaldybės būtų griežčiau įpareigotos prisidėti prie įmonių stambinimo 
proceso. 

Tačiau kalbant apie AM funkciją koordinuoti savivaldybių veiklą ir daryti įtaką jų veiksmus įgyvendinant 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo valstybinio reguliavimo tikslus reikėtų atkreipti dėmesį į šio 
skyriaus 3.1.1 poskyryje aptartą savivaldybių ir valdžios santykį, kais savivaldybėms suteikiamas 
savarankiškumas ir apribojamos valstybės teisės kištis į savivaldybių veiklą. Koordinavimo sąvoka tiksliai 
neapibūdinta nei Įstatyme, nei AM nuostatose, todėl, remiantis vien šių teisės aktų nuostatomis neaišku, kokie 
konkretūs veiksmai gali būti atliekami koordinuojant savivaldybių veiklą, be kita ko, ir tai, ar AM turi teisę 
duoti imperatyvius įgaliojimus savivaldybėms, pavyzdžiui, nurodyti, kurios savivaldybės privalo veikti kartu 
ir sukurti regioninį vandens tiekėją. 

Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad konstitucinė nuostata, kad savivaldybės pagal Konstitucijos ir 
įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, reiškia ir tai, kad jeigu Konstitucijoje ar 
įstatymuose tam tikros funkcijos priskirtos savivaldybėms, tai savivaldybės ir vykdo šias funkcijas ta 
apimtimi, kuria jos priskirtos. Vadinasi, tam tikra dalis savivaldybių kompetencijos turi būti įgyvendinama 
tiesiogiai, kad savivaldybių tarybų sprendimų, priimtų neperžengiat jų kompetencijos, įgyvendinimo neturi  
saistyti kurių nors valstybės institucijų ar pareigūnų sprendimai (leidimai, sutikimai ir pan.)120. 

Pagal tokią Konstitucinio Teismo poziciją, tyrimo rengėjų nuomone, AM koordinavimo veiksmai neapima 
imperatyvių nurodymų teikimo savivaldybėms, todėl AM, koordinuodama savivaldybių veiksmus 
vandentvarkos sektoriuje (šiuo atveju – įmonių stambinimo procese), turi teisę teikti savivaldybėms siūlymus, 
raginimus, bet ne imperatyvius nurodymus imtis konkrečių veiksmų įmonių stambinimo procese, kurie būtų 
nepagrįstas kišimasis  į savivaldybių veiklą ir ribotų savivaldybių laisvę įgyvendinant Strategijos ir Įstatymo 
nuostatas. Pažymėtina, kad atitinkamos pozicijos dėl AM veiksmų apimties laikomasi ir Audito išvadoje121, 

                                                      

119 Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą projektų įgyvendinimo priežiūros ir kontrolės funkcija pavesta AM APVA. APVA nuostatų, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. D1-632, 6.3 p. 

120KonstitucinioTeismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas „Dėl LR vietos savivaldos įstatymo 3 str. 3 d. (2000 m. spalio 12 d. 
redakcija), 3 str. 4 d. (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 5 str. 1 d. 2 punkto (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 18 str. 1 d. (2000 m. 
spalio 12 d. redakcija), 19 str. 1 d. 2, 3, 4, 8, 15 punktų (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 21 str. 1 d. 1, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18 
punktų (2000 m. spalio 12 d. redakcija), šios d. 6 punkto (2000 m. spalio 12 d. ir 2001 m. rugsėjo 25 d. redakcijos) ir šios d. 14 
punkto (2000 m. spalio 12 d. ir 2001 m. lapkričio 8 d. redakcijos), taip pat dėl LR Konstitucijos 119 str. Pakeitimo įstatymo 
taikymo tvarkos konstitucinio įstatymo, LR Konstitucijos 119 str. pakeitimo įstatymo taikymo tvarkos konstitucinio įstatymo 
įrašymo į Konstitucinių įstatymų sąrašą įstatymo atitikties LR Konstitucijai“. 

121Audito ataskaita, 17 psl. 
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kurioje pateikta AM teisės ir personalo departamento nuomonė, kad AM kompetencija geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo reguliavimo srityje savivaldybių atžvilgiu negali būti suprantama kitaip negu 
apibrėžta Įstatyme, t. y. tiktai kaip savivaldybių veiklos koordinavimas122.  

Taigi įvertinus AM galimybes koordinuoti savivaldybių veiksmus įmonių stambinimo procese ir riziką, kad 
per didelis AM kišimasis į šį procesą gali prieštarauti savivaldybių nepriklausomumui nuo valstybinės 
valdžios, galima daryti prielaidą, kad pagrindinė AM funkcija, kuri galėtų skatinti įmonių stambinimo procesą 
ir užtikrinti Strategijos įgyvendinimą, susijusi su ES paramos skyrimu. Vadovaujantis Atsakomybės ir 
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 
panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. 
nutarimu Nr. 1139, AM atlieka ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos, kuri pagal kompetenciją 
atsakinga už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, ir tarpinės institucijos funkcijas, o APVA 
– įgyvendinančiosios institucijos funkcijas. Pagrindinis APVA uždavinys yra valdyti ES ir valstybės biudžeto 
lėšomis finansuojamus aplinkos srities projektus siekiant užtikrinti tinkamą finansinės paramos 
panaudojimą123. Taigi APVA padeda AM įgyvendinti ES paramos skyrimo funkciją. Atsižvelgiant į tai, kad 
APVA yra įstaiga prie AM, šiuos subjektus sieja subordinaciniai santykiai, todėl galima daryti išvadą, kad 
AM, kaip subjektui atsakingam už ES paramos skyrimą, turėtų būti teikiamas prioritetas ir AM turėtų 
vadovauti APVA veiklai ir ją koordinuoti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, studijos rengėjų nuomone, 
tarpinstitucinio veiksmų koordinavimo gerinimas, administracinių AM ir APVA gebėjimų stiprinimas, ypač 
kontroliuojant projektų įgyvendinimą ir rezultatų pasikeitimą (ne tik baigus projektą, bet ir jį vykdant), dar 
griežtesnis kontrolės neišvengiamo principo taikymas (t. y. tikslų pasiekimo aspektu būtų patikrinti visi 
projektai) turėtų duoti teigiamą efektą be papildomai nekeičiant teisės aktų. 

Dar pažymėtina, kad LR aplinkos ministras tvirtina priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 
renovavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų Aprašą, kuriame nustatyti reikalavimai pareiškėjams 
norintiems gauti ES paramą. Taigi AM, būdama atsakinga už ES paramos skyrimą ir turėdama teisę pati 
nustatyti ES paramos skyrimo tvarką, gali skatinti įmonių stambinimo procesą ir taip užtikrinti Strategijos 
įgyvendinimą.  

Kaip nurodyta 8 lentelėje, dabar galiojantis Aprašo turinys nepakankamai susietas su Strategija ir joje 
įtvirtinta priemone – įmonių stambinimo procesu, todėl AM turėtų pakeisti ir (arba) papildyti Apraše 
įtvirtintus ES paramai gauti keliamus reikalavimus, suderindama juos su Strategijoje įtvirtintu siekiu 
stambinti vandentvarkos sektoriuje veikiančias įmones. Tyrimo rengėjų nuomone, AM turi svarstyti galimybę 
nustatyti Aprašo turinyje tokius reikalavimus dėl ES paramos prašantiems subjektams, kurie leistų ES paramą 
gauti tik viešiesiems ir (arba) regioniniams vandens tiekėjams, taip įgyvendinant ir užtikrinant vandentvarkos 
įmonių stambinimo procesą (apie atitinkamos sąlygos ES paramai gauti įtvirtinimą įstatymų lygmeniu 
kalbama šio skyriaus 3.3 poskyryje). 

Apibendrinant atsakingų institucijų funkcijas ir jų įgyvendinimą įmonių stambinimo atžvilgiu galima pagrįstai 
teigti, kad teisės aktai savivaldybėms, Vyriausybės atstovams ir AM sukuria pakankamas prielaidas 
įgyvendinti Strategiją ir užtikrinti vandentvarkos sektoriuje veikiančių įmonių stambinimo procesą, tačiau šie 
subjektai nepakankamai aktyviai naudojasi jiems suteiktais įgaliojimais. Toliau analizuojamas įmonių 
stambinimo procesui aktualus teisinis reglamentavimas ir probleminiai jo aspektai, siekiant išsiaiškinti, ar 
teisinio reglamentavimo problemos apsunkina atsakingų institucijų funkcijų įgyvendinimą ir užkerta kelią 
pasiekti Strategijos tikslams. 

3.2. Įmonių stambinimo teisinio reglamentavimo turinys – probleminiai aspektai 

Kadangi vandens tiekimo įmonių stambinimo procesas siejamas su viešojo vandens tiekėjo atsiradimu ir kelių 
viešųjų vandens tiekėjų sujungimu į vieną regioninį vandens tiekėją124, toliau nagrinėtinas su vandentvarkos 
įmonių stambinimu susijęs teisinis reglamentavimas ir potencialios jo turinio problemos, kurios, galimas 
                                                      

122Koordinuoti – suderinti, nustatyti tikslingus santykius tarp tam tikrų veiksmų. Didysis lietuvių kalbos žodynas.Informacija 
prieinama interneto adresu http://www.lkz.lt/startas.htm. 

123 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. D1-632. 

124Įstatymo 15 str., 16 str. 
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daiktas, turi neigiamos įtakos įmonių stambinimo procesams arba gali sutrikdyti sklandžią atitinkamų procesų 
eigą. Toliau lentelėje pateikiamos su įmonių stambinimo teisinio reglamentavimo turiniu susijusios 
problemos. 

9 lentelė. Įmonių stambinimo teisinio reglamentavimo problemos 
Teisinis reglamentavimas Kokia problema? Kokia problemos įtaka 

stambinimui? 

Įstatyme numatytos išimtys, 
susijusios su teise teikti vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugas ne viešiesiems vandens 
tiekėjams. 

Tai lemia esamą atitinkamo 
sektoriaus struktūrą, suskaidytą į 
daug smulkių vandentvarkos 
sektoriuje paslaugas teikiančių 
įmonių, ir neskatina įmonių 
stambinimo procesų. 

Didelė – kuo didesnes 
galimybes teikti paslaugas 
vandentvarkos sektoriuje turi ne 
viešieji vandens tiekėjai, tuo 
mažesnė tikimybė, kad mažės 
vandentvarkos sektoriuje 
veikiančių įmonių. 

Numatytas tik viešųjų vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugas teikiančių įmonių 
veiklos licencijavimas. 

Kai griežtesni reikalavimai, t. y. 
turėti licenciją, taikomi tik 
viešiesiems vandens tiekėjams, 
mažoms įmonėms paliekama 
galimybė veikti neturint 
pakankamai techninių ir 
ekonominių pajėgumų, kad galėtų 
užtikrinti kokybiškas paslaugas. 
Tuo atveju, jei būtų įtvirtintas 
privalomas ne tik viešųjų vandens 
tiekėjų licencijavimas, tai galėtų 
tapti viena iš esminių prielaidų 
vandentvarkos įmonių stambėjimo 
procesams, kuri skatintų įmones 
jungtis. 

Didelė – privalomas 
licencijavimas gali paskatinti 
jungtis į stambesnes įmones, 
kurios atitiktų reikalavimus, 
keliamus licencijai gauti, tačiau 
kyla rizika, kad įtvirtintus 
privalomą visų tiekėjų 
licencijavimą kai kurie smukūs 
tiekėjai atsisakys vykdyti veiklą 
ir dėl to nebebus užtikrinamas 
paslaugų nepertraukiamumas. 

Įstatyme nustatyti ribojimai 
subjektų, galinčių dalyvauti viešojo 
vandens tiekėjo parinkimo 
konkurse, atžvilgiu. 

Taikant ribojimus subjektams, 
norintiems dalyvauti viešojo 
vandens tiekėjo parinkimo 
konkurse, neskatinamas įmonių 
stambinimo procesas. 

Vidutinė – taikant ribojimus 
šiems subjektams trukdoma 
įgyvendinti stambinimo 
procesą. 

 

Toliau detaliau aptariama kiekviena iš lentelėje nurodytų problemų ir analizuojami būdai, kuriais būtų galima 
įveikti šias problemas ir tinkamai įgyvendinti Strategiją. 

3.2.1. Įstatyme numatytos išimtys, susijusios su teise teikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugas ne viešiesiems vandens tiekėjams 

Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybės teritorijoje viešąjį vandens tiekimą vykdo viešieji 
vandens tiekėjai, kurie, remiantis to paties straipsnio 2 dalimi, turi išimtinę teisę ir pareigą tiekti geriamąjį 
vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas visose savivaldybės viešojo vandens tiekimo teritorijose.  

Galiojančioje Įstatymo redakcijoje nurodyta, kad savivaldybės teritorijoje viešąjį vandens tiekimą vykdo 
viešieji vandens tiekėjai, o ne vienas viešasis vandens tiekėjas, tačiau Įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta, kad viešąjį vandens tiekimą galima vykdyti turint viešojo vandens tiekimo licenciją, o savivaldybės 
teritorijoje išduodama tik viena licencija viešajam vandens tiekimui vykdyti. Vadinasi, pagal esamą 
reglamentavimą, viešąjį vandens tiekimą vienos savivaldybės teritorijoje turėtų vykdyti vienas geriamojo 
vandens tiekėjas. Todėl galima teigti, kad esama Įstatymo redakcija susieta su Strategijoje numatyta vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo raidos vizija, kuri, kaip minėta, siejama su įmonių stambinimu, tačiau realiam 
atitinkamos vizijos įgyvendinimui, be kita ko, trukdo Įstatyme numatytos išimtys, sudarančios galimybes 
savivaldybės teritorijoje veikti ne tik vešiesiems, bet ir nevešiesiems geriamojo vandens tiekėjams.  
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Nors Įstatymas vandens tiekimą sieja su viešuoju vandens tiekėju, tačiau kartu suteikia galimybę vandens 
tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas teikti ir kitiems asmenims: 

1. Viešojo vandens tiekimo teritorijose kitas (ne viešasis) vandens tiekėjas gali tiekti geriamąjį vandenį 
ir (arba) teikti nuotekų tvarkymo paslaugas, jeigu jis tiekė geriamąjį vandenį ir (arba) teikė nuotekų 
tvarkymo paslaugas iki viešojo vandens tiekimo teritorijos nustatymo ir jo tiekiamas geriamasis 
vanduo bei jo teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus125. 
Vadinasi, visos šiuo metu vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės gali ir 
galės teikti atitinkamas paslaugas ir po to, kai atsiras viešasis vandens tiekėjas. 

2. Viešojo vandens tiekimo teritorijoje individualus vandens išgavimas ir (arba) individualus nuotekų 
tvarkymas galimas, jeigu individualus vandens išgavimas ir (arba) individualus nuotekų tvarkymas 
yra numatytas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane ir jeigu jis buvo 
taikomas iki viešojo vandens tiekimo teritorijos nustatymo ir šis individualus vandens išgavimas ir 
(arba) individualus nuotekų tvarkymas atitinka šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus geriamojo 
vandens ir nuotekų tvarkymo reikalavimus (plačiau apie tai – šio skyriaus 5.2.3 poskyryje). 

Atsižvelgiant į esamą teisinį reglamentavimą, kuriame numatytos išimtys, pagal kurias paslaugas gali teikti ne 
tik viešasis vandens tiekėjas, galima daryti prielaidą, kad toks teisinis reglamentavimas lemia ir esamą 
vandentvarkos sektoriaus įmonių struktūrą (labai daug įvairaus dydžio įmonių126) ir apsunkina įmonių 
stambinimo proceso įgyvendinimą.  

Vadinasi, siekiant realaus vandentvarkos įmonių stambinimo, minėtos Įstatyme įtvirtintos išimtys turėtų būti 
mažinamos, naikinamos arba turėtų būti numatytos kitos vandens tiekėjų veiklos sąlygos, kurioms esant ne 
viešieji vandens tiekėjai prarastų galimybę teikti paslaugas, kurias turėtų teikti viešieji vandens tiekėjai, 
pavyzdžiui, vandens tiekėjų licencijavimas, paminėtas šio skyriaus 3.2.2 poskyryje. Atkreiptinas dėmesys į 
tai, kad tuo atveju, jei įstatymų leidėjas nuspręstų panaikinti išimtis, svarbu užtikrinti vandentvarkos 
sektoriuje teikiamų paslaugų nepertraukiamumą, t. y. reikia, kad jau būtų parinktas viešasis vandens teikėjas, 
galintis teikti paslaugas tiems asmenims, kurie naudojosi individualiais gręžiniais arba kitų (ne viešųjų) 
vandens tiekėjų paslaugomis. 

3.2.2. Licencijavimas, kaip vandentvarkos įmonių stambinimo prielaida 

Tyrimo 3.2.1 poskyryje nurodytų Įstatyme numatytų išimčių, susijusių su galimybe teikti vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugas ne viešiesiems vandens tiekėjams, problemą pastebėjo ir Įstatymo projekto 
rengėjai. Todėl Įstatymo nuostatas, kuriose numatyta viešojo vandens tiekimo išimtis ir sudarytos prielaidos 
egzistuoti esamai itin suskaidytai vandentvarkos įmonių struktūrai, ketinama Įstatymo projekte pakeisti, 
panaikinti arba patikslinti, be kita ko, įtvirtinant privalomą visų vandens tiekėjų licencijavimą kaip sąlygą 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimui. Detaliau licencijavimo procesas analizuojamas šio 
skyriaus 4.2 poskyryje, o toliau pateikiamos kelios pastabos dėl licencijavimo kaip priemonės, kurią galima 
veiksmingiau naudoti stambinant įmones. 

Nors Įstatymo projekte paliekama galimybė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje dalyvauti ir 
kitiems (ne vešiesiems) vandens tiekėjams127, o tai gali apsunkinti įmonių stambinimo procesą, tačiau 
priešingai negu galiojančioje Įstatymo redakcijoje, jie, kaip ir viešasis vandens teikėjas, privalės turėti 
licenciją vykdyti atitinkamai veiklai. 

Vadinasi, šiuo metu rinkoje veikiančių vandens tiekėjų galimybė dalyvauti vandentvarkos veikloje priklausys 
nuo to, ar jie atitiks sąlygas, keliamas licencijai gauti. Sąlygos, būtinos licencijai gauti, priklausomai nuo 
turinio, gali skatinti vandentvarkos rinkoje veikiančius subjektus telkti savo išteklius ir jungtis į stambesnes 
įmones, kad atitiktų licencijavimo reikalavimus. Kitaip tariant, nustačius teisės aktuose tokius licencijos 
gavimo reikalavimus, kurie lems poreikį turėti didelę infrastruktūrą, būtinybę gebėti į ją investuoti dideles 

                                                      

125Įstatymo 15 str. 6 d. 1 p. 
126 AM duomenimis Lietuvoje yra 371 vandens tiekimo subjektas, tiekiantis vandenį daugiau kaip 50 vartotojų. Informacija prieinama 

interneto adresu http://www.am.lt/VI/files/0.180214001314705465.pdf. 
127Įstatymo projekto 13 str. 
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lėšas, gali tiesiogiai paveikti vandentvarkos sektorių ir subjektus, norinčius toliau dalyvauti vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo veikloje, „priversti“ vienokiu ar kitokiu būdu jungtis (plačiąja prasme) su kitais 
vandentvarkos sektoriaus dalyviais formuojant dideles įmones. Todėl manytina, kad vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugų licencijavimas gali būti efektyvi priemonė siekiant vandens ūkio įmonių 
stambinimo tikslų, tačiau svarbu įvertinti ir šios priemonės keliamą riziką, kad smulkieji vandens tiekimo ir 
(arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikėjai atsisakys šios veiklos (žr. plačiau šio skyriaus 4.2.1 poskyryje). 

3.2.3. Vandentvarkos įmonių stambinimo tvarka neskatina šio proceso  

Įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje apibūdinama vandentvarkos sektoriaus įmonių stambinimo tvarka, nurodant, 
kad viešieji vandens tiekėjai gali būti paskirti dviem būdais: 

1. savivaldybė, vadovaudamasi konkursų viešiesiems vandens tiekėjams parinkti organizavimo tvarka, 
parenka viešąjį vandens tiekėją; arba 

2. savo kontroliuojamas vandens tiekėjų įmones savivaldybės sujungia reorganizavimo būdu į regioninį 
tiekėją (viešąjį vandens tiekėją, veiksiantį kelių savivaldybių viešojo vandens tiekimo teritorijose), 
kurio akcijos (dalys) pagal reorganizavimo sąlygas priklausys savivaldybėms ir kitiems 
reorganizavime dalyvaujantiems asmenims. 

Taigi Įstatyme nustatyti du būdai viešajam vandens tiekėjui parinkti – konkurso būdu arba sujungiant kelių 
savivaldybių kontroliuojamas įmones į vieną įmonę – regioninį vandens tiekėją128. Kaip bus nurodyta toliau, 
vandentvarkos įmonių stambinimo tvarka nėra pakankamai aiški ir neskatina įmonių jungtis į didesnes 
įmones. 

Įstatyme numatyta, kad viešąjį vandens teikėją galimai parinkti savivaldybės suregto konkurso būdu129. 
Įstatyme nenurodomi tiesioginiai ribojimai asmenims, galintiems dalyvauti konkurse dėl viešojo vandens 
tiekimo vykdymo, todėl darytina išvada, kad tokiame konkurse galėtų dalyvauti bet kuri valstybės ar 
savivaldybės kontroliuojama vandens tiekimo įmonė, atitinkanti konkurso sąlygose keliamus reikalavimus. 
Tačiau Įstatyme taip pat nurodoma, kad konkurso dalyviai turi atitikti reikalavimus viešojo vandens tiekimo 
licencijai gauti, o jie nustatyti Licencijavimo taisyklėse, kurių nuostatų analizė leidžia daryti prielaidą, kad 
subjektams bus taikomi ribojimai dalyvauti viešojo vandens tiekėjo parinkimo konkurse. 

Licencijavimo taisyklėse numatyta, kad licencija išduodama tik tuo atveju, jeigu įmonė viešojo vandens 
tiekimo teritorijoje nuosavybės ar patikėjimo teisėmis valdo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo 
infrastruktūrą, reikalingą viešajam vandens tiekimui vykdyti130. Vadinasi, Licencijavimo taisyklių 
reikalavimais iš esmės nustatomi ribojimai  dalyvauti viešojo vandens tiekėjo konkurse, nes reikiamą 
infrastruktūrą gali valdyti tik atitinkamos savivaldybės kontroliuojama vandens tiekimo įmonė (įmonės), o 
kartu užkertamas kelias plėstis kitoms įmonėms arba atsirasti nepriklausomiems operatoriams.  

Toks reglamentavimas gali neskatinti įmonių stambinimo proceso, nes vienos savivaldybės rengiamame 
viešojo vandens tiekėjo parinkimo konkurse gali dalyvauti tik toje savivaldybėje vandens tiekimo ir (arba) 
nuotekų tvarkymo infrastruktūrą valdančios įmonės. Tuo atveju, jeigu vienos savivaldybės teritorijoje 
veiksiančio viešojo vandens tiekėjo parinkimo konkurse galėtų dalyvauti ir kitų savivaldybių valdomos 
vandentvarkos įmonės, tada savivaldybės, suvokdamos atitinkamas aplinkybes ir nenorėdamos prarasti įtakos 
vandentvarkos ūkiui (pavyzdžiui, tuo atveju, kai savivaldybėje „A“ konkursą laimės savivaldybės „B“ 

                                                      

128 Pažymėtina, kad Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba išreiškė nuomonę, kad priemiesčių savivaldybėms (pavyzdžiui, Kauno 
raj., Šiaulių raj.) turėtų būti palikta galimybė viešąjį vandens tiekėją parinkti nerengiant konkurso, o paskiriant jau veikiančią 
savivaldybės kontroliuojamą įmonę, jei ji atitinka reikalavimus licencijai gauti. Taip pat siūloma kai kuriose savivaldybės viešojo 
vandens tiekimo teritorijose, kuriose vandentvarkos tinklai sujungti su kitoje savivaldybėje veikiančio viešojo vandens tiekėjo 
vandentvarkos tinklais, šį tiekėją ne konkurso būdu skirti vandens tiekėju (viešuoju ir neviešuoju).  Tyrimo rengėjų nuomone, bet 
kokie pasiūlymai, susiję su viešojo vandens tiekėjo parinkimu, turėtų skatinti įmonių stambinimo procesą, todėl prieš 
nusprendžiant, ar pritarti pirmiau minėtiems alternatyviems tiekėjų parinkimo būdams, reikėtų nustatyti, ar jie neprieštarauja ir 
netrukdo įmonių stambinimui, tad šio pasiūlymo negalima atmesti, tačiau reikia įvertinti konkurencijos teisės požiūriu, t. y. ar be 
konkurso parinkus paslaugų teikėją nebus pažeista sąžininga konkurencija. 

129Įstatymo 16 str. 1 d. 
130Licencijavimo taisyklių 12.1 p. 
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kontroliuojama įmonė), galėtų būti labiau suinteresuotos tartis tarpusavyje dėl bendro regioninio vandens 
tiekėjo sukūrimo. 

Šiuo požiūriu trumpai aptartina ir kita Įstatyminio reglamentavimo problema, susijusi su infrastruktūros 
nuomos sąlygomis. Jeigu Licencijavimo taisyklės būtų pakeistos nenustatant reikalavimo, kad įmonė iš anksto 
(t. y. norėdama pateikti pasiūlymą konkursui) viešojo vandens tiekimo teritorijoje nuosavybės ar patikėjimo 
teisėnis turi valdyti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, reikalingą viešajam vandens 
tiekimui vykdyti, ir vienos savivaldybės teritorijoje veiksiančio viešojo vandens tiekėjo parinkimo konkurse 
galėtų dalyvauti kitų savivaldybių valdomos vandentvarkos sektoriaus įmonės, galėtų susidaryti tokia 
situacija, kai vienoje savivaldybėje atitinkamą konkursą laimės kitos savivaldybės valdoma įmonė. Įstatymo 
18 str. 3 d. numatyta, kad tokiu atveju savivaldybė turi sudaryti sąlygas viešajam vandens tiekėjui naudotis 
savivaldybei ir savivaldybės kontroliuojamai įmonei nuosavybės teise priklausančia viešojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Pagal Įstatymo 18 str. 3 d. savivaldybės, kurioje veiks kitos savivaldybės 
viešasis vandens tiekėjas, kontroliuojamoms įmonėms nuosavybės teisėmis priklausanti viešojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra viešajam vandens tiekėjui būtų išnuomota savivaldybės tarybos 
nustatyta tvarka. Tačiau Įstatyme nenumatyta, kad konkurse dalyvaujantiems tiekėjams būtų iš anksto 
žinomos savivaldybės kontroliuojamai įmonei nuosavybės teisėmis priklausančios atitinkamos infrastruktūros 
nuomos sąlygos. Atsižvelgiant į tai ir įvertinus aplinkybę, kad nuomos sąlygos paliktos išimtinai savivaldybių 
tarybų kompetencijai, gali susidaryti situacijos, kai konkursą laimėjusiam viešojo geriamojo vandens tiekėjui 
bus sąmoningai trukdama efektyviai vykdyti veiklą nustatant ekonomiškai nepagrįstas savivaldybės įmonei 
priklausančios infrastruktūros nuomos sąlygas. Be to, savivaldybių tarybos galėtų nustatyti tokias atitinkamos 
infrastruktūros nuomos sąlygas, kad jokia kitos savivaldybės vandentvarkos įmonė nedalyvautų konkrečioje 
savivaldybėje rengiamame konkurse, nes tai būtų ekonomiškai nenaudinga. Atsižvelgiant į tai manytina, kad 
tuo atveju, jeigu viešojo vandens tiekėjo parinkimo konkursuose būtų leista dalyvauti ir kitų savivaldybių 
įmonėms, Įstatymą reikėtų patikslinti numatant „saugiklius“ pirmiau nurodytiems atvejams. Atitinkama 
problema galėtų būti išspręsta nustatant, kad ne tik savivaldybei, bet ir savivaldybės kontroliuojamoms 
įmonėms nuosavybės teisėmis priklausanti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra 
išnuomojama konkurso viešajam vandens tiekėjui parinkti dokumentuose nurodytomis sąlygomis ar kitur 
įtvirtintomis iš anksto žinomomis sąlygomis, t. y. turėtų būti užtikrinama, kad infrastruktūros nuomos sąlygos 
potencialiems konkurso dalyviams būtų žinomos iš anksto (prieš konkursą). Be to, savivaldybės Įstatymu 
turėtų būti įpareigotos nustatyti tokias kitų savivaldybių įmonių dalyvavimo konkursuose sąlygas (įskaitant ir 
infrastruktūros nuomos sąlygas), kurios būtų nediskriminacinės ir nesudarytų palankesnių sąlygų laimėti 
konkursą tos pačios savivaldybės įmonėms. 

Grįžtant prie ribojimų, kurie bus taikomi norintiems dalyvauti viešojo vandens tiekėjo konkurse, pažymėtina, 
kad ši problema turėtų būti sprendžiama keičiant Įstatymą, tačiau Įstatymo projekte ji nesprendžiama. 
Įstatymo projekto rengėjai numato, kad geriamojo vandens tiekėjas, siekiantis tapti viešuoju geriamojo 
vandens tiekėju savivaldybės teritorijoje, turi atitikti kvalifikacinį reikalavimą – turėti infrastruktūrą, 
reikalingą geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui vykdyti131. Įstatymo projekto rengėjai nenurodo, 
ką reiškią Įstatymo projekte vartojama sąvoka „turėti infrastruktūrą“, tačiau galima numatyti, kad omenyje 
turimos nuosavybės teisės į atitinkamą infrastruktūrą arba kitoks teisėtas jos valdymas. Atitinkamą minėtos 
Įstatymo projekto nuostatos interpretaciją pagrindžia Įstatymo projekto 24 str. 6 d. 1 p., kuriame nurodoma, 
kad licencija geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo veiklai išduodama, jeigu 
juridinis asmuo turi nuosavybės teises ar teisėtai valdo geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą toje savivaldybės (savivaldybių) teritorijoje, kurioje planuoja teikti 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Vadinasi, pagal Įstatymo projektą įmonė, 
norėdama pateikti pasiūlymą konkursui, privalės turėti infrastruktūrą, reikalingą geriamojo vandens tiekimui 
ir nuotekų tvarkymui vykdyti. Jeigu šis reikalavimas bus laikomas prievole turėti geriamojo vandens tiekimo 
infrastruktūrą ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kaip apibūdinama Įstatymo projekto 3 str., tai pagal  
Įstatymo 24 str. 6 d. 1 p. nustatytą reikalavimą konkurso dalyvis privalės „turėti infrastruktūrą“ (Įstatymo 
projekto 14 str. 2 d. 2 p. prasme) visoje atitinkamos savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo teritorijoje. Tokius reikalavimus gali atitikti tiktai savivaldybės kontroliuojamos 
vandentvarkos įmonės. Vadinasi, kaip jau minėta pirmiau, Įstatymo projektu nesprendžiama ribojimų 
dalyvauti viešojo vandens tiekėjo konkurse problema, nes pagal jo nuostatas savivaldybės rengiamame 

                                                      

131Įstatymo projekto 14 str. 2 d. 2 p. 
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konkurse galės dalyvauti tik toje pačioje savivaldybėje veikiančios savivaldybės kontroliuojamos 
vandentvarkos įmonės. 

Pirmiau aptartą problemą galima būti išspręsti nesiejant galimybės dalyvauti viešojo vandens tiekėjo 
parinkimo konkurse su vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra konkrečioje savivaldybėje 
turėjimu, nes Įstatyme numatyta, kad viešajam vandens tiekimui reikiama infrastruktūra turi pasirūpinti 
savivaldybė132. Tokie pakeitimai, kurie sudarytų sąlygas viešojo vandens tiekimo paslaugas teikti ne tik 
konkrečioje savivaldybėje reikiamą infrastruktūrą turintiems subjektams, gali skatinti savivaldybes kurti 
regioninius vandens tiekėjus nerengiant konkursų viešajam vandens tiekėjui parinkti. 

3.3. ES paramos įtaka įmonių stambinimo procesui 

Tyrimo 3 dalies pradžioje paminėta, kad vandentvarkos sektoriuje veikiančių įmonių stambinimo procesas 
gali būti savanoriškas, skatinamasis arba privalomas, o pagal dabar galiojantį teisinį reglamentavimą 
Lietuvoje, tyrimo rengėjų nuomone, pasirinktas savarankiškas įmonių stambinimo modelis, visą šio proceso 
eigą paliekant tvarkyti savivaldybėms ir joms priklausančioms įmonėms savo nuožiūra. Tačiau nors visas 
stambinimo procesas iš esmės paliktas savivaldybėms, net ir nekeičiant Įstatymo nuostatų įmonių stambinimą 
galima įgyvendinti taikant skatinamąjį modelį, t. y. reguliuoti įmonių stambinimo procesą skiriant ES paramą. 

Skatinamojo įmonių stambinimo modelio įgyvendinimą galėtų užtikrinti AM, kuri, turėdama įgaliojimus 
skirstyti ES paramą, gali daryti įtaką įmonių stambinimo procesui ir jį skatinti. Pažymėtina, kad AM privalo 
prisidėti prie Strategijos įgyvendinimo, todėl neabejotina, kad AM savo kompetenciją skirti ES paramos taip 
pat turėtų derinti su Strategija siekiamais tikslais. Šiuo metu ES parama skiriama neatsižvelgiant į Strategijos 
įgyvendinimo priemonę (įmonių stambinimas) ir taip neskatinamas bei  neįgyvendinamas įmonių stambinimo 
procesas. Tai patvirtina ir pati APVA, nurodydama, kad neatsižvelgta į Strategijos nuostatas dėl 
vandentvarkos sektoriuje veikiančių įmonių stambinimo skiriant ES paramą, nes Įstatyme ir Apraše nėra šias 
nuostatas apibrėžiančių reikalavimų133. Tačiau pažymėtina, kad AM veiklos dėl  jos turimos kompetencijos 
neturėtų riboti tam tikrų Įstatymo nuostatų nebuvimas – AM gali nelaukti Įstatymo pakeitimų, susijusių su ES 
paramos skyrimu ir įmonių stambinimu (jeigu jie apskritai bus priimti), ir savo iniciatyva pakeisti Aprašą, 
susiedama ES paramos skyrimą su Strategijos įgyvendinimu, įskaitant Strategijoje numatytą įmonių 
stambinimo procesą, pavyzdžiui, numatyti, kad ES parama gali būti skiriama tik viešiesiems ir (arba) 
regioniniams vandens tiekėjams. Tuo atveju, jei AM laikytųsi griežtos pozicijos (suderintos su kitomis 
institucijomis) ir ES parama būtų skiriama tik tik viešiesiems ir (arba) regioniniams vandens tiekėjams, būtina 
kartu įvertinti ir tokio sprendimo riziką, nes gali sumažėti subjektų, galinčių gauti ES paramą, skaičius ir kilti 
grėsmė, kad Lietuva nepanaudos visų ES lėšų. Tačiau toks Strategijos tikslų įgyvendinimo ir ES lėšų 
naudojimo konfliktas neturėtų būti sprendžiamas teikiant prioritetą įmonių stambinimo proceso 
neskatinančiam ES lėšų naudojimui, kadangi tikslingiau būtų sugriežtinti ES skyrimo tvarką ir siekti 
ilgalaikių, visos visuomenės interesus atitinkančių tikslų. 

Nors stambinimo procesas gali būti skatinamas nekeičiant Įstatymo nuostatų, o AM veiksmingiau 
įgyvendinant Strategiją ir 2014-2020 m. ES paramos skyrimą susiejus su stambinimo procesu, tačiau siekiant 
išvengti AM neveikimo padarinių, t. y. tuo atveju, jei AM nesugriežtintų savo pozicijos, nepakeistų Aprašo ir 
2014 - 2020 m. ES paramą skirtų neskatinant įmonių stambinimo proceso, siūlytina svarstyti galimybę 
pakeisti patį Įstatymą ir nustatyti griežtesnius ES paramos skyrimo reikalavimus (pavyzdžiui, įtvirtinti 
nuostatą, kad ES parama skiriama tik viešiesiems ir (arba) regioniniams vandens tiekėjams), kurių privalėtų 
laikytis ir AM. 

Pažymėtina, kad panašius pakeitimus siūlo ir Įstatymo projekto rengėjai, nes Įstatymo projekte numatyta, kad 
ES lėšas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) tvarkymo infrastruktūros plėtrai 
gali gauti regioniniai viešieji geriamojo vandens tiekėjai, atitinkantys paramos skyrimą reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimus134. Jei būtų pritarta atitinkamiems Įstatymo pakeitimams, tada ES paramos 
siekiančioms vandentvarkos įmonėms, nepakaktų tapti viešaisiais vandens tiekėjais vienos savivaldybės 

                                                      

132Įstatymo 18 str. 3 d. 
1332012-07-13 APVA raštas Nr. APVA-2605 Dėl duomenų apie priemonės VP3-3.1-AM-01-V įgyvendinimo eigą pateikimo ir 

pasiūlymų 2014–2020 m. programos projektų įgyvendinimui. 
134Įstatymo projekto 19 str. 3 d. 
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mastu ir reikėtų burtis į dar didesnius vienetus, tapti regioniniais viešaisiais geriamojo vandens tiekėjais, kurie 
Įstatymo projekte apibrėžiami kaip viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, teikiantys 
paslaugas daugiau kaip vienos viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo regione esančios 
savivaldybės teritorijai135. Strategijos nuostatų įgyvendinimo požiūriu šis pasiūlymas vertinamas teigiamai, 
nes toks reguliavimas gali skatinti kurtis ne tik viešiesiems vandens tiekėjams, bet ir regioniniams, t. y. dar 
didesnių vandentvarkos įmonių atsiradimą. Įstatymo projekto rengėjų siūlymas nustatyti teisinį reguliavimą, 
kuris lemtų būtinybę burtis vandentvarkos sektoriaus įmonėms siekiant gauti ES paramą, laikytinas logišku 
teisinio reglamentavimo žingsniu siekiant Strategijoje ir Įstatyme numatytų tikslų. Maža to, toks teisinis 
reguliavimas, kuriuo būtų nustatyta galimybė gauti ES paramą tiktai didelėms vandentvarkos įmonėms, 
(regioniniams vandens tiekėjams), gali būti labai veiksmingas motyvavimo sujungti savo veiklą 
(vandentvarkos įmonių stambinimui) atžvilgiu, nes mažai tikėtina, kad bet kokia tolesnė vandens ūkio raida ir 
Strategijoje įtvirtintų tikslų įgyvendinimas būtų galimas be ES paramos lėšų. Kita vertus, prieš pritariant 
Įstatymo projektui reikia įvertinti riziką, ar minėtas Įstatymo projekte siūlomas reglamentavimas pernelyg 
neapribos vandens tiekėjų ir (arba) nuotekų tvarkytojų galimybių plėsti ir tobulinti geriamojo vandens tiekimo 
ir (arba) nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) tvarkymo infrastruktūrą. 

Dar pažymėtina, kad skatinamąjį įmonių stambinimo procesą galėtų padėti įgyvendinti ne tik AM, taikydama 
ES lėšų skyrimo mechanizmą, bet ir LR finansų ministerija, atsakinga už valstybės perskolinamų paskolų ir 
valstybės garantijų teikimą, suteiktų perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų administravimą136. Finansų 
ministerija, atsižvelgdama į Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų 
perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių137 nuostatas, turėtų reikalauti, 
kad subjektai, norintys gauti perskolinamą paskolą arba valstybės garantiją investicijų projektui 
vandentvarkos srityje finansuoti, atitiktų reikalavimus, suderintus su Strategija, ir prisidėtų prie Strategijos 
tikslų įgyvendinimo. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikėtų manyti, kad Lietuvos teisinėje sistemoje turėtų būti pereita prie 
skatinamojo vandentvarkos sektoriaus įmonių stambinimo modelio, o tinkamiausia priemonė jam įgyvendinti 
– susieti ES paramos ir LR finansų ministerijos teikiamų paskolų ir garantijų skyrimą su stambinimo procesu, 
nes tai, tikėtina, skatintų įmones jungtis į stambesnius vienetus. 

3.4.  Poskyrio išvados ir pasiūlymai 

1. Pagal dabar galiojantį teisinį reglamentavimą ir savivaldybėms pavestas funkcijas savivaldybės yra 
vienos iš pagrindinių subjektų, dalyvaujančių vandens tiekimo įmonių stambinimo procese – būtent 
savivaldybėms pavesta nustatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas, parinkti viešuosius/regioninius 
vandens tiekėjus. Tačiau savivaldybės šių funkcijų kol kas nevykdo, ir dėl jų neveikimo iki 2015 m. 
gali būti nepasiekti Strategijos tikslai. Savivaldybių neveikimas įmonių stambinimo atžvilgiu negali 
būti pateisinamas, nes valstybė šiuo procesu siekia užtikrinti gyventojų viešąjį interesą gauti 
kokybiškas ir nepertraukiamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, tad savivaldybės, 
veikiančios savo bendruomenės interesais, taip pat turėtų paremti valstybės siekius. 

2. Tyrimo metu nustačius, kad savivaldybės neįgyvendina Strategijos nuostatų dėl vandentvarkos 
įmonių stambinimo, ir atsižvelgus į Vyriausybės atstovų funkcijas bei turimus įgaliojimus, galima 
daryti prielaidą, kad Vyriausybės atstovai nepakankamai veiksmingai įgyvendina savivaldybių 
administracinę priežiūrą. Vyriausybės atstovų neveikimą / nepakankamą veikimą, bent iš dalies, 
lemia tam tikri vandentvarkos sektoriaus teisinio reglamentavimo netikslumai, kurie sudaro galimybę 
Vyriausybės atstovams abejoti teisės aktų nuostatų privalumu savivaldybėms. 

3. Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą AM gali koordinuoti savivaldybių veiklą įmonių stambinimo 
procese (t. y. derinti savivaldybių veiksmus, teikti pasiūlymus ir pan.), tačiau AM įgaliojimus saisto 
savivaldybių statusas valstybėje, suteikiantis savivaldybėms nepriklausomumo. 

                                                      

135Įstatymo projekto 3 str. 24 d. 
136LR finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų 1998-09-08 LR vyriausybės nutarimu Nr. 1088, 8.1.10 punktas. 
137LR vyriausybės 2011-06-04 nutarimas Nr. 667 Dėl valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų 

perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių patvirtinimo. 
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4. Įvertinus AM galimybes koordinuoti savivaldybių veiksmus įmonių stambinimo procese ir riziką, kad 
per didelis AM kišimasis į šį procesą gali prieštarauti savivaldybių nepriklausomumui nuo valstybinės 
valdžios, galima daryti prielaidą, kad pagrindinė AM funkcija, kuri galėtų skatinti įmonių stambinimo 
procesą ir užtikrinti Strategijos įgyvendinimą, susijusi su ES paramos skyrimu. AM, rengdama naują 
2014-2020 m. ES paramos skyrimo tvarką, turėtų suderinti ES paramos skyrimą su Strategija, kad ES 
paramos skyrimas skatintų įmonių stambinimo procesą. 

5. Siekiant realaus vandentvarkos įmonių stambinimo Įstatyme įtvirtintos išimtys, susijusios su 
galimybe ne viešiesiems vandens tiekėjams tiekti geriamąjį vandenį ir (arba) teikti nuotekų tvarkymo 
paslaugas viešojo vandens tiekimo teritorijose, jeigu atitinkami asmenys tiekė geriamąjį vandenį ir 
(arba) teikė nuotekų tvarkymo paslaugas iki viešojo vandens tiekimo teritorijos nustatymo; turėtų būti 
panaikintos arba turėtų būti numatytos kitos vandens tiekėjų veiklos sąlygos, kurioms esant ne viešieji 
vandens tiekėjai prarastų galimybę teikti paslaugas, kurias turėtų teikti viešieji vandens tiekėjai. 

6. Nors pagrindinis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų privalomo licencijavimo tikslas – 
užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą, tačiau ši priemonė gali paskatinti ir įmonių stambinimo 
procesą. Tuo atveju, jei licencijavimo taisyklėse būtų nustatyti griežti reikalavimai licencijai gauti 
(pavyzdžiui, dėl infrastruktūros, lėšų į ją investuoti), galima daryti prielaidą, kad tokie reikalavimai 
dėl savo pobūdžio lemtų būtinybę vandens tiekimo veikloje dalyvaujantiems subjektams jungtis 
(plačiąja prasme) su kitais vandentvarkos sektoriaus dalyviais formuojant stambias įmones.  

7. Pati vandentvarkos sektoriaus įmonių stambinimo tvarka nepakankamai skatina šį procesą, nes 
nustato ribojimus asmenims, norintiems dalyvauti viešojo vandens tiekėjo parinkimo konkurse. 
Pakeitus Įstatymą ir (arba) Licencijavimo taisykles ir leidus viešojo vandens tiekėjo parinkimo 
konkurse dalyvauti ne vienos konkrečios savivaldybės, kurioje bus teikiamos viešojo vandens tiekimo 
paslaugos, įmonėms, galėtų būti skatinimas savivaldybių įmonių jungimosi į didesnius vienetus ir 
regioninių vandens tiekėjų kūrimosi procesas. Vandentvarkos sektoriaus įmonių stambinimo tvarka 
galėtų būti pakeista taip, kad subjektui, siekiančiam tapti viešuoju vandens tiekėju, nebūtų keliamas 
reikalavimas nuosavybės teisėmis turėti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, 
nes savivaldybė, kurioje vyks viešasis vandens tiekimas, naujajam viešajam vandens tiekėjui turėtų 
sudaryti visas sąlygas (įskaitant ir infrastruktūrą), kad galėtų teikti kokybiškas paslaugas. 

8. AM turima kompetencija suteikia šiai institucijai galimybių skatinti įmonių stambinimo procesą 
taikant ES paramos skyrimo mechanizmą, todėl AM, vykdydama savo funkcijas, naujajam ES 
paramos skyrimo laikotarpiui turėtų sukurti tokią ES paramos skyrimo tvarką, pagal kurią galimybę 
gauti ES paramą turėtų tik viešieji ir (arba) tik regioniniai vandens tiekėjai, t. y. sustambintos 
vandentvarkos įmonėms. Taip pat galėtų būti pakeistas ir Įstatymas, aiškiai numatant, kad ES parama 
skiriama tik viešiesiems ir (arba) tik regioniniams tiekėjams (priklausomai nuo įstatymų leidėjo 
sprendimo). 

4. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės užtikrinimas 

4.1. Esamo teisinio reglamentavimo įgyvendinimo problematika 

Pagal esamą vandentvarkos sektoriaus teisinį reglamentavimą galima išskirti šias vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų kokybės užtikrinimo teisines ir administracines priemones: 

1. licencijavimą; 
2. viešąjį vandens teikimą; 
3. geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolę, kurią atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos 

tarnyba; 
4. kainodarą. 

Pažymėtina, kad paslaugų kokybės užtikrinimas turėtų būti siejamas ne tik su kokybišku ir visus standartus 
atitinkančiu geriamuoju vandeniu, bet ir su vandens tiekėjo technologinėmis bei ekonominėmis galimybėmis 
teikti tokio pobūdžio paslaugas, tinkamu gyventojų aptarnavimu, paslaugų prieinamumu, minimu šio skyriaus 
5 poskyryje, ir su paslaugų nepertraukiamumu. Šioje dalyje bus daugiau kalbama apie licencijavimą ir jo 
teisinį reglamentavimą, nes šia priemone galima užtikrinti paslaugų kokybę plačiąja prasme (ne tik geriamojo 
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vandens kokybę), be to, ši priemonė vandentvarkos sektoriuje pakankamai nauja ir praktiškai 
neįgyvendinama. 

Kaip jau minėta tyrime, tinkamą vandens tiekimo paslaugų kokybę, kuri yra viena iš Strategijos tikslų, 
siekiama užtikrinti licencijuojant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymą. Dažniausiai valstybė nusprendžia 
licencijuoti tas veiklos rūšis, kurių vykdymui reikia papildomų įgūdžių ir kvalifikacijos ir kurios susijusios su 
viešojo intereso užtikrinimu. Kai licencijuojama viena ar kita veikla, šią veiklą vykdančio subjekto ir jo 
vykdomos veiklos atžvilgiu taikoma kur kas griežtesnė kontrolė, nes norint gauti licenciją reikia atitikti teisės 
aktuose įtvirtintus reikalavimus, o pažeidus licencijuojamos veiklos sąlygas dažniausiai taikoma atsakomybė 
– licencijos sustabdymas arba panaikinimas. Nusprendus licencijuoti viešąją vandens tiekimo veiklą taip pat 
buvo siekiama užtikrinti visuomenės interesą gauti kokybiškas paslaugas ir išvengti galimo pavojaus žmonių 
sveikatai ar net gyvybei. Įstatymo 4 str. 1 d. numatyta, kad viena iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio 
raidos bei vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo veiklos reguliavimo priemonių yra viešojo 
vandens tiekimo veiklos licencijavimas. To paties Įstatymo 19 str. 1 d. nustatyta, kad viešąjį vandens tiekimą 
galima vykdyti turint viešojo vandens tiekimo licenciją.  

CK 2.78 str.1 d. numatyta, kad kiekvienai įstatymų nustatytai licencijuojamai veiklos rūšiai Vyriausybė 
tvirtina licencijavimo taisykles. Pagal šią nuostatą Vyriausybė 2007-01-29 nutarimu Nr. 89 patvirtino 
Licencijavimo taisykles, reglamentuojančias viešojo vandens tiekimo licencijų išdavimą, pakeitimą, galiojimo 
sustabdymą, galiojimo panaikinimą, licencijų turėtojų teises ir pareigas ir kitus susijusius aspektus. 

Pagal Įstatymo ir Licencijavimo taisyklių nuostatas licencijos reikalingos tik viešiesiems vandens tiekėjams; 
jas išduoda VKEKK138. Tačiau dėl 3.1.1 poskyryje aprašyto savivaldybių neveikimo viešieji vandens teikėjai 
dar neparinkti, vadinasi, VKEKK negali įgyvendinti Įstatymo nuostatų dėl licencijavimo, t. y. nesant viešojo 
vandens tiekėjo nėra kam išduoti licencijos. Atsižvelgiant į tai, kad Strategijos tikslas – tinkama vandens 
teikimo paslaugų kokybė – siekiamas, be kita ko, ir licencijavimu, dėl tokio atsakingų institucijų neveikimo 
kyla grėsmė, kad minėtas Strategijos tikslas iki 2015 m. nebus tinkamai įgyvendintas. Vandens tiekėjams 
veikiant be licencijų sunkiau užtikrinti, kad tiekiamas vanduo būtų kokybiškas, o vandens tiekėjas atitiktų 
teisės aktuose nustatytus reikalavimus, turėtų techninius ir ekonominius išteklius kokybiškų paslaugų teikimui 
ir teiktų šias paslaugas nepertraukiamai. 

Atsižvelgiant į tai, pagrindinė priežastis, dėl kurios nevykdoma licencijavimo veikla, yra viešųjų vandens 
tiekėjų nebuvimas, labai sunku įvertinti licencijavimo veiklos reglamentavimą ir jo taikymą praktikoje. Kol 
netaikomas Įstatymas ir Licencijavimo taisyklės, beveik neįmanoma nustatyti praktinių šio reglamentavimo 
problemų, tačiau galima analizuoti, kaip reikėtų tobulinti teisinį reglamentavimą, kad būtų sudarytos visos 
reikiamos sąlygos jo įgyvendinimui. 

4.2. Vandens tiekimo paslaugų licencijavimo teisinio reglamentavimo turinys – probleminiai 
aspektai 

4.2.1. Subjektai, kuriems reikalinga licencija 

Licencijuojant viešojo vandens tiekėjo veiklą šio subjekto ir jo vykdomos veiklos atžvilgiu taikoma kur kas 
griežtesnė kontrolė, nes norint gauti licenciją reikia atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Tačiau 
reikia pažymėti, kad pagal esamą reglamentavimą licenciją privalo turėti ne visi, o tik viešieji vandens tiekėjai 
– kitoks (ne viešasis) geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bei individualus vandens išgavimas ir 
individualus nuotekų tvarkymas nelicencijuojamas. Toks skirtingas reglamentavimas trukdo užtikrinti 
tinkamą paslaugų kokybę visiems gyventojams ir tinkamai įgyvendinti Strategiją. Toliau šiame poskyryje 
analizuojama galimybė padidinti subjektų, kuriems privaloma licencija, ratą, taip užtikrinant vienodos 
kokybės paslaugas visoje Lietuvos teritorijoje. 

Pažymėtina, kad tiktai viešajam vandens tiekėjui taikant griežtesnį teisinį reglamentavimą, t. y. licencijuojant 
tik viešųjų vandens tiekėjų veiklą, susidaro situacija, kai Lietuvoje veikiantiems vandens tiekėjams taikomi 
skirtingi kokybės, kvalifikacijos ir kiti reikalavimai, taip neišvengiamai sukuriant pagrindą gyventojams gauti 
nevienodos kokybės paslaugas. Norint įgyvendinti Strategiją ir užtikrinti, kad vandens tiekimas atitiktų teisės 

                                                      

138Įstatymo 19 str., Licencijavimo taisyklių 4 p. 
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aktuose nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimus ir kuo daugiau 
gyventojų ir kitų galimų vartotojų optimaliomis sąlygomis ir kainomis galėtų gauti viešai teikiamą geriamąjį 
vandenį, reikėtų sukurti tokį reglamentavimą, pagal kurį vienodi kvalifikacijos ir paslaugų kokybės 
reikalavimai ir vienoda veiklai taikoma tvarka būtų galiotų ne tik viešiesiems vandens tiekėjams. Dėl šios 
priežasties siūlytina svarstyti galimybę padidinti subjektų, kuriems reikalinga licencija, ratą ir Įstatyme 
įtvirtinti reikalavimą licencijuoti ne tik viešojo vandens tiekėjų veiklą. Atkreiptinas dėmesys, kad tokios 
pozicijos laikosi ir Įstatymo projekto rengėjai; anot jų, atsižvelgiant į Lietuvos vandentvarkos ūkio 
susiskaidymą, paslaugų netolygumą, paslaugų kokybės, saugos ir kainų skirtumus, siūloma nustatyti 
privalomą visų geriamojo vandens tiekėjų licencijavimą (Įstatymo projekto 24 str.)139. Įtvirtinus tokį naują 
reglamentavimą visi vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai be išimties turėtų atitikti Įstatymo projekto 24 str. 
6 d. reikalavimus ir įsigyti licenciją. 

Atsižvelgiant į dabartinę vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų padėtį – nuo 1996 m. didžioji vandens tiekimo 
įmonių dalis dirba nuostolingai140 ir neužtikrinamas pakankamas ir ilgalaikis geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugų finansavimas141 – labai tikėtina, kad pavieniai smulkūs vandens tiekėjai neatitiks 
visų teisės aktuose numatytų licencijavimo sąlygų ir negalės gauti licencijos. Tokia situacija gali paskatinti 
įmonių stambinimo procesą, nes norėdami teikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas ir gauti 
licencijas vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai bus priversti jungtis į didesnes įmones, kad atitiktų visus 
teisės aktų keliamus reikalavimus. Tačiau nustatant griežtus licencijavimo reikalavimus visiems be išimties 
vandens tiekėjams būtina įvertinti riziką, kad toks reglamentavimas gali lemti ir priešingą reiškinį – smulkūs 
vandens tiekėjai, negalintys gauti licencijos, atsisakys teikti paslaugas ir tiekti geriamąjį vandenį. Dėl šios 
priežasties įstatymų leidėjas turi apsvarstyti visas įmanomas priemones, kuriomis būtų galima išspręsti šią 
problemą ir užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą; viena iš tokių priemonių – infrastruktūros išpirkimas 
arba sutarčių dėl infrastruktūros sudarymas. 

Įstatymo 18 str. 2 d. nustatyta, kad viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra nuosavybės 
teisėmis priklauso savivaldybei, kurios teritorijoje vykdomas viešasis vandens tiekimas, arba šios 
savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamai įmonei. Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūra, kuri nuosavybės teisėmis priklauso kitiems asmenims ir yra reikalinga viešajam vandens 
tiekimui, savivaldybės iniciatyva gali būti išperkama savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamos įmonės ar 
savivaldybės nuosavybėn Vyriausybės nustatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų 
išpirkimo tvarka arba gali būti sudaromos sutartys dėl geriamojo vandens tiekimo ir  (arba) nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros objektų naudojimo. Nors Įstatyme infrastruktūros išpirkimas siejamas su viešojo vandens 
tiekėjo teikiamomis paslaugomis ir jo poreikiais, tačiau šios Įstatymo nuostatos galėtų būti taikomos 
analogiškai ir tiems atvejams, kai smulkus vandens tiekėjas, turintis nuosavybės teisėmis vandens tiekimui 
reikalingą infrastruktūrą, bet neatitinkantis licencijai gauti keliamų reikalavimų, atsisako vykdyti veiklą. 
Tokiu atveju savivaldybė galėtų imtis iniciatyvos išpirkti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros objektą arba sudaryti dėl šio turto sutartį (nuomos, panaudos ar pan.). Pažymėtina, 
kad Lietuvos Aukščiausiais Teismas ne vienoje byloje yra išaiškinęs, kad geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo santykių specifika, būtinybė užtikrinti tinkamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą 
gyventojams lemia ir infrastruktūros naudojimo santykių tarp savivaldybės, vandens tiekėjo ir kitų subjektų 
reguliavimo ypatumus, kuriais nukrypstama nuo sutarčių laisvės principo142. Atsižvelgiant į šį kasacinio 
teismo išaiškinimą ir į tai, kad geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas priskirtini viešojo intereso 
sričiai143, vandens tiekėjai, kuriems priklauso infrastruktūra ir kurių atsisakymas teikti geriamojo vandens 
tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas lemia šių paslaugų visuotinumo ir nepertraukiamumo principų 
pažeidimą, galėtų būti įpareigojami teisės aktų nustatyta tvarka perleisti reikalingą infrastruktūrą 
savivaldybei, kad ir toliau būtų teikiamos visuomenei reikalingos vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo 
paslaugos. 

                                                      

139Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 6 psl. 
140Audito ataskaita, 5 psl. 
141Plačiau žr. tyrimo III skyrių  
142Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-253/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

2012 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-135/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. 
nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2012. 

143Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2012. 
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Užtikrinant nepertraukiamą paslaugų teikimą būtina svarstyti galimybę sukurti turto administravimo institutą, 
kuris veiktų tol, kol bus išspręstas klausimas dėl infrastruktūros išpirkimo ir perdavimo savivaldybei kitokiu 
(pavyzdžiui, nuomos sutarties) pagrindu. Turto administratorius privalėtų prižiūrėti perimamą infrastruktūrą ir 
ja naudotis ir laikinai teikti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas. CK 4.236 str. 2 d. 
numatyta, kad administravimas nustatomas teismo nutartimi, įstatymu arba sandoriu. Pagal minėtą CK 
nuostatą turto administratorius vandentvarkos sektoriuje galėtų veikti Įstatymo pagrindu, atitinkamai 
papildžius Įstatymo nuostatas. Atvejai, kai reikia skirti turto administratorių, turto administratoriaus skyrimo 
tvarka ir turto administravimo taisyklės galėtų būti nustatytos atskirame įstatymą įgyvendinančiame akte. 
Pažymėtina, kad siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gyventojų aprūpinimą geriamuoju vandeniu ir (arba) 
nuotekų tvarkymo paslaugomis Įstatymo projekte siūloma įvesti garantinį vandens tiekimą, pagal kurį 
VKEKK paskirtas garantinis vandens tiekėjas vykdytų vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą, jei 
viešajam vandens teikėjui jo veiklos teritorijoje būtų panaikinta arba sustabdyta veiklos licencija. Tyrimo 
rengėjų nuomone, garantinio vandens tiekėjo veikla galėtų būti išplėsta ir garantinis vandens tiekėjas taip pat 
galėtų veikti tais atvejais, kai reikia skirti turto administratorių. 

Įtvirtinus privalomą visų vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų licencijavimą gali pasikartoti situacija, kai 
teisės aktai yra priimti ir galiojantys, tačiau dėl vandens tiekėjų neveikimo praktiškai neįgyvendinami, todėl 
nauju reglamentavimu reikėtų sukurti labai aiškią ir griežtą licencijavimo tvarką, kurią būtų privaloma 
įgyvendinti ir kuri galiotų ne tik naujiems, bet ir jau esamiems geriamojo vandens tiekėjams. Nors Įstatymo 
projekte aiškiai nenurodyta, kas privalės turėti licenciją – ar nauji, ar ir seni vandens tiekėjai, tačiau 
atsižvelgiant į privalomo licencijavimo esmę ir tikslus, manytina, kad visi iki šiol geriamojo vandens 
paslaugas teikę asmenys privalės įsigyti licenciją. Dėl šios priežasties naujai patvirtintame įstatyme ar jo 
įgyvendinimą reglamentuojančiame atskirame įstatyme būtų tikslinga numatyti terminą, per kurį nuo naujojo 
įstatymo įsigaliojimo dienos esami geriamojo vandens tiekėjai turi kreiptis į VKEKK prašydami išduoti 
licenciją. Taip pat siekiant išvengti geriamojo vandens tiekėjų neveikimo būtina apsvarstyti galimybę 
numatyti konkrečią datą, iki kurios visi be išimties geriamojo vandens tiekėjai privalės turėti licenciją. Tokia 
data turėtų būti parenkama atsižvelgiant į licencijų išdavimo terminus, VKEKK užimtumą ir kitas aplinkybes. 
Nustatyti konkretūs terminai gali padėti įgyvendinti Įstatymo projekto nuostatas ir išvengti naujojo įstatymo 
pažeidimų arba aiškiai juos identifikuoti, jeigu taip nutiktų. 

Taigi atsižvelgiant į dabar esantį vandentvarkos ūkio susiskaidymą, paslaugų netolygumą, paslaugų kokybės, 
saugos ir kainų skirtumus, pritartina Įstatymo projekto rengėjų siūlymui nustatyti privalomą licencijavimą ne 
tik viešiesiems vandens tiekėjams, bet visiems be išimties vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams. Taip 
būtų galima prisidėti prie Strategijos įgyvendinimo ir užtikrinti, kad visi vandens tiekėjai ir nuotekų 
tvarkytojai atitiktų teisės aktų reikalavimus, lengviau kontroliuoti teikiamų paslaugų kokybę. Tačiau net ir 
įvedus privalomą visų vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų licencijavimą būtina imtis papildomų priemonių, 
kad naujojo įstatymo nuostatos būtų tinkamai taikomos praktikoje. Viena iš tokių priemonių – atsakomybės 
už veiklą be licencijos taikymas vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, apie kurią detaliau kalbama 4.2.2 
poskyryje. 

4.2.2. Sankcijos už vandentvarkos sektoriaus paslaugų teikimą be licencijos 

Pagrindinė priežastis, dėl kurios netaikomos Įstatymo nuostatos dėl licencijavimo ir Licencijavimo taisyklės, 
yra tai, kad neparinktas nė vienas viešasis vandens tiekėjas. Neparinkus viešojo vandens tiekėjo nėra subjekto, 
kuriam VKEKK galėtų išduoti licenciją. Tačiau net ir tuo atveju, kai viešasis vandens tiekėjas būtų parinktas, 
nėra jokių garantijų, kad jis vykdys Įstatymo nuostatas dėl privalomos licencijos, o dėl tokio viešojo vandens 
tiekėjo neveikimo dabartinėje Įstatymo redakcijoje nenumatyta galimybė viešajam vandens tiekėjui taikyti 
atsakomybės. Pažymėtina, kad kiek kitoks reglamentavimas įtvirtintas Įstatymo projekte, nes Įstatymo 
projekto 32 str. 2 d. numatyta, kad asmenims, vykdantiems geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 
tvarkymo veiklą be geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos, skiriama bauda nuo vieno 
tūkstančio iki 1 proc. geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo metinių veiklos pajamų, gautų 
praėjusiais finansiniais metais. Atsakomybės vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams sukūrimas gali atlikti 
ne tik baudžiamąją, bet ir skatinamąją funkciją, t. y. skatintų vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus įsigyti 
licenciją, ir padėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi Įstatymo reikalavimų. Įstatymo projekte įtvirtinta, kad bauda 
skiriama asmenims, vykdantiems geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veiklą, tačiau 
detaliau nediferencijuojama, ar bauda skiriama juridiniam asmeniui, įmonės vadovui ar savininkui. 
Atsakomybės taikymas juridiniam asmeniui pasižymi tuo, kad fiziniai asmenys (vadovai, savininkai) už 
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juridinio asmens prievoles dėl ribotos juridinio asmens atsakomybės neatsako, todėl realių neigiamų padarinių 
konkretūs asmenys, atsakingi už įmonės veiklą, nepatiria. Dėl to siūlytina svarstyti galimybę už veiklą be 
licencijos skirti baudą geriamojo vandens ir (arba) nuotekų tvarkymą vykdančiam subjektui (juridiniam 
asmeniui), tačiau jei pažeidimas nepašalinamas ir toliau veikiama be licencijos, pakartotinai baudą skirti 
juridinio asmens vadovui. 

Iš Įstatymo projekto 32 str. 2 d. įtvirtintos nuostatos nelabai aišku, koks subjektas skiria baudas už veiklos 
vykdymą be licencijos. Ši Įstatymo projekto nuostata techninio pobūdžio prasme kritikuojama ir LR Seimo 
kanceliarijos teisės departamento Išvadoje dėl įstatymo projekto. Tačiau nors Įstatymo projekte ir nėra aiškiai 
nurodytas baudą skiriantis subjektas, atsižvelgiant į kitas Įstatymo projekto nuostatas ir jas aiškinant 
sistemiškai, akivaizdu, kad būtent VKEKK, atsakinga už licencijų išdavimą, sustabdymą ir panaikinimą, 
licencijuojamos veiklos vykdymo priežiūrą ir pagal Įstatymo projektą skirianti baudas ir už kitus naujojo 
įstatymo pažeidimus, turėtų skirti baudas už veiklą be licencijos. 

Tuo atveju, jei būtų pritarta Įstatymo projektui, nustačius, kad geriamojo vandens tiekėjas ar nuotekų 
tvarkytojas veikia be privalomos licencijos, VKEKK tokiam subjektui turėtų skirti baudą. Tačiau svarstytinas 
klausimas, ar vien baudos skyrimas yra pakankama priemonė užtikrinti, kad visi vandens tiekėjai ir nuotekų 
tvarkytojai turėtų licenciją, nes galimi atvejai, kai baudą gavęs pažeidėjas ir toliau piktybiškai nevykdys teisės 
aktų reikalavimų ir vykdys veiklą be licencijos. Įstatymo projekte tokia situacija nereglamentuojama, todėl 
neaišku, kaip turėtų būti sprendžiamas šis klausimas – ar turėtų būti skiriama dar viena bauda, ar reikėtų imtis 
kitų priemonių. Įstatymo projekte be baudos nenumatyta jokių papildomų priemonių, kurios padėtų užkirsti 
kelią pažeidimo tęstinumui, todėl siūlytina svarstyti galimybę VKEKK suteikti papildomas teises ir pareigas, 
kurios leistų, pavyzdžiui: 

1. skiriant baudą dar įpareigoti vandens tiekėją arba nuotekų tvarkytoją įsigyti licenciją; 
2. baudžiant antrą kartą skirti baudą juridinio asmens vadovui; 
3. informuoti savivaldybes apie jų teritorijoje be licencijos veikiantį vandens tiekėją arba nuotekų 

tvarkytoją; 
4. uždrausti vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui vykdyti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 

tvarkymo veiklą ir inicijuoti privalomo administratoriaus skyrimą, kad jis užtikrintų paslaugų 
nepertraukiamumą. 

Nustačius VKEKK papildomas teises ir pareigas ji galėtų savo nuožiūra, atsižvelgdama į konkrečią situaciją, 
imtis papildomų priemonių, kurios galimai padėtų užkirsti kelią neteisėtai vandens tiekėjų ir (arba) nuotekų 
tvarkytojų veiklai. 

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad kartu su privalomu licencijavimu teisiniame reglamentavime turėtų 
būti sukurta tvarka, kuri leistų vandens tiekėjams ir (arba) nuotekų tvarkytojams taikyti atsakomybę, t. y. 
skirti baudą tuo atveju, jei minėti subjektai teiktų paslaugas be licencijos. Taip pat reikėtų svarstyti galimybę 
sukurti papildomas priemones, kurių VKEKK galėtų imtis prieš nesąžiningus vandens tiekėjus ir (arba) 
nuotekų tvarkytojus, jei šie subjektai net ir skyrus baudą nesilaikytų teisės aktų reikalavimų ir toliau vykdytų 
veiklą be licencijos. 
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4.2.3. Licencijos galiojimo sustabdymas ir panaikinimas bei vandentvarkos sektoriaus paslaugų 
nepertraukiamumas 

Kalbant apie vandens tiekimo paslaugų kokybę svarbus dalykas yra ne tik geriamojo vandens kokybės 
užtikrinimas, bet ir kiti aspektai, pavyzdžiu, paslaugų nepertraukiamumas. Vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų nepertraukiamumas – vienas iš pagrindinių vandentvarkos sektoriaus principų ir tikslų144. 
Atsižvelgiant į šį tikslą vandentvarkos sektoriaus teisinis reglamentavimas turi būti sureguliuotas taip, kad 
visais atvejais vartotojai ir abonentai turėtų galimybę gauti minėtas paslaugas. Į šį tikslą turi būti 
atsižvelgiama ir reglamentuojant licencijų sustabdymą arba panaikinimą, nes panaikinus viešojo vandens 
tiekėjo licenciją būtina užtikrinti, kad viešojo vandens tiekėjo veiklą iš karto perimtų kitas subjektas. 

Įstatyme ir Licencijavimo taisyklėse įtvirtinta VKEKK teisė tam tikrais atvejais sustabdyti arba panaikinti 
viešojo vandens tiekėjo licenciją. Įstatymo 19 str. 6 d. numatyta, kad jeigu viešojo vandens tiekimo licencija 
panaikinama, viešasis vandens tiekimas vykdomas pagal LR koncesijų įstatymo 17 str. 1 p., iki Įstatymo 
nustatyta tvarka bus parinktas kitas viešasis vandens tiekėjas. Taigi Įstatyme aiškiai apibrėžta, kaip 
užtikrinamas viešojo vandens tiekėjo teikiamų paslaugų nepertraukiamumas, kai jam panaikinama licencija. 
Tačiau Įstatyme nereglamentuota situacija, kai viešojo vandens tiekėjo licencija laikinai sustabdoma. Tokią 
Įstatymo spragą reikia pašalinti, nes kitu atveju, t. y. nepakeitus reglamentavimo ir sustabdžius viešojo 
vandens tiekėjo licenciją galima tokia situacija, kad nebus užtikrinama abonentų ir vartotojų teisės į 
nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimą arba nuotekų tvarkymą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Įstatymo 
projekte pirmiau aptarto netikslumo nėra, nes Įstatymo projekto 14 str. 3 d. aiškiai numatyta, kad viešajam 
geriamojo vandens tiekėjui sustabdžius ar panaikinus licencijos galiojimą viešasis geriamojo vandens 
tiekimas ir nuotekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis LR Koncesijų įstatymo 17 str. 1 p. nuostatomis. 
Tačiau Teisės departamento išvadoje minėta Įstatymo projekto 14 str. 3 d. kritikuojama kitais požiūriais. 

Visų pirma, keliamas klausimas dėl Įstatymo projekto 14 str. 3 d. atitikties LR Koncesijų įstatymo 
nuostatoms. LR Koncesijų įstatymo 17 str. 1 p. nustatyta, kad suteikiančioji institucija koncesiją gali suteikti 
be konkurso, nesilaikydama įstatymo III skyriaus antrajame skirsnyje nustatytos tvarkos esant bent vienai iš 
šių aplinkybių: 1) yra neatidėliotinas infrastruktūros poreikis, kurio nebuvo galima iš anksto numatyti, ir 
(arba) reikia užtikrinti nenutrūkstamą viešųjų paslaugų teikimą, ir susidarius tokioms nenumatytoms 
aplinkybėms nėra galimybės rengti konkursą dėl koncesijos suteikimo. Aptariamos LR Koncesijų įstatymo 
normos taikymas siejamas su koncesijos suteikimu be koncesijos konkurso, kai dėl tam tikrų aplinkybių nėra 
galimybės rengti konkursą dėl koncesijos suteikimo. Kadangi Įstatymo projekto 14 str. ir visas Įstatymo 
projekto tekstas geriamojo vandens tiekimo nesieja su koncesijos teisiniais santykiais ir viešasis vandens 
tiekėjas nėra renkamas koncesijos būdu, tai ir LR Koncesijų įstatymo nuostatos, konkrečiai 17 str. 1 p., šiuo 
atveju negali būti taikomas145. Pažymėtina, kad LR Koncesijų įstatymo taikymas numatytas ne tik Įstatymo 
projekte, bet ir dabar galiojančioje Įstatymo redakcijoje, todėl dabartiniu Įstatymu įtvirtintas teisinis 
reglamentavimas taip pat yra netikslus ir, galimas daiktas, prieštarauja LR Koncesijų įstatymui. 

Įstatymo projekto 14 str. 3 d., kuria nustatoma, kas turėtų vykdyti vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą 
tada, kai panaikinama arba sustabdoma viešojo vandens tiekėjo licencija, taip pat nepakankamai aiški ir 
neišbaigta, nes šiuo atveju pagal Įstatymo projekto 14 str. 3 d. galimi keli laikino viešojo vandens tiekimo 
vykdymo atvejai: 

1. kai viešajam geriamojo vandens tiekėjui dėl Įstatymo projekto 24 str. nurodytų priežasčių sustabdytas 
ar panaikintas licencijos galiojimas, viešasis geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas 
vykdomas pagal LR Koncesijų įstatymo 17 str. 1 p. nuostatas, kol bus parinktas garantinis geriamojo 
vandens tiekėjas; 

2. kai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos galiojimas panaikintas, savivaldybė 
paveda laikinai vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą viešajam geriamojo 
vandens tiekėjui, dėl kurio priimtas sprendimas panaikinti licenciją, arba kitam savivaldybės 
(savivaldybių) teritorijoje veikiančiam geriamojo vandens tiekėjui, kol bus parinktas garantinis 
geriamojo vandens tiekėjas. 

                                                      

144Įstatymo 3 str. 3 p. numatyta, kad vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo valstybinio valdymo ir reguliavimo tikslas yra didinti 
viešojo vandens tiekimo ūkio efektyvumą užtikrinant paslaugų nepertraukiamą. 

145Teisės departamento išvada, 26 p. 
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Pagal tokį reglamentavimą neaišku, kokie yra kiti, be Įstatymo projekto 24 str. numatytų, licencijos galiojimo 
ir panaikinimo pagrindai, be to, neaišku, kodėl skiriasi viešojo vandens tiekimo vykdymo tvarka iki to laiko, 
kai bus parinktas garantinis geriamojo vandens tiekėjas, t. y. kodėl vienu atveju viešasis vandens tiekėjas turi 
būti parenkamas vadovaujantis LR Koncesijų įstatymo nuostatomis, o kitu atveju viešąjį vandens tiekėją 
parenka savivaldybė. Šis netikslumas pastebėtas ir Teisės departamento išvadoje, kurioje siūloma tobulinti 
Įstatymo projekto 14 str.146 

Atsižvelgiant į Įstatymo projekto 14 str. 3 d. netikslumus ir neaiškumas, dar siūlytina svarstyti klausimą, koks 
minėtos normos santykis su įstatymo projekto 15 str. įtvirtintu garantiniu vandens teikėju ir (arba) nuotekų 
tvarkytoju ir ar minėta nuostata nėra perteklinė. Pagal Įstatymo projekto 15 str. 1 d. garantinis geriamojo 
vandens tiekimas ir (arba) nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) tvarkymas vykdomas siekiant užtikrinti 
saugų ir patikimą vartotojų aprūpinimą geriamuoju vandeniu ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugomis. Ši 
nuostata suponuoja, kad garantinis geriamojo vandens tiekėjas arba nuotekų tvarkytojas yra skiriamas 
užtikrinti nepertraukiamam paslaugų teikimui – jis parenkamas vieneriems metams ir veikia „budėjimo 
režimu“, jis paskiriamas teikti paslaugas tik tada, kai dėl kokių nors priežasčių viešasis vandens tiekėjas 
negali vykdyti savo funkcijų. Įstatymo projekte įtvirtinta būtinoji garantinio tiekimo nustatymo sąlyga – kai 
viešajam geriamojo vandens tiekėjui jo veiklos teritorijoje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
licencijos galiojimas sustabdomas ar panaikinamas (Įstatymo projekto 15 str.) – lygiai tokia pati kaip 
aptariamoje Įstatymo projekto 14 str. 3 d. nustatyta sąlyga kitam tiekėjui parinkti. Iš Įstatymo projekto nelabai 
aišku, kodėl viešajam vandens teikėjui sustabdžius ar panaikinus licenciją visų pirma pagal Įstatymo projekto 
14 str. 3 d. turi būti parenkamas laikinas, o ne garantinis vandens tiekėjas, o paskui – garantinis vandens 
tiekėjas. Atsižvelgiant į Įstatymo projekto 14 str. 3 d. ir į Įstatymo 15 str. panašumą galima daryti prielaidą, 
kad šios normos yra kolizinės ir būtina aiškiai atskirti jų santykį, o esant reikalui Įstatymo 14 str. 3 d. 
panaikinti. 

Detaliai išanalizavus Įstatymo ir Įstatymo projekto nuostatas dėl licencijos sustabdymo ar panaikinimo galima 
daryti išvadą, kad dabartinis teisinis reglamentavimas yra nepakankamas ir netikslus. Panašią išvadą galima 
daryti ir dėl Įstatymo projekto nuostatų, reglamentuojančių licencijų sustabdymą ir panaikinimą. Pažymėtina, 
kad nors Įstatymo projekte bandoma užtikrinti nepertraukiamą vandentvarkos sektoriaus paslaugų teikimą 
skiriant garantinį vandens tiekėją ar nuotekų tvarkytoją, tačiau šias Įstatymo projekto nuostatas taip pat 
siūloma tobulinti, aiškiai atskleidžiant tikrąją teisės normų prasmę. 

4.3. ES paramos įtaka paslaugų kokybės gerinimui 

Kaip jau minėta šio skyriaus 3.1.3 poskyryje, AM savo veiksmus privalo derinti su Strategija, o AM turimos 
funkcijos suteikia jai galimybę užtikrinti Strategijos įgyvendinimą. Kalbant apie vandens tiekimo paslaugų 
kokybės užtikrinimą, kaip apie dar vieną pakankamai efektyvią priemonę kokybei užtikrinti galima paminėti 
ES paramos skyrimą, už kurį atsakinga AM. AM gali prisidėti prie paslaugų kokybės užtikrinimo, 
nustatydama pareiškėjams privalomą reikalavimą turėti vandens tiekimui būtiną licenciją. Tuo atveju, kai ES 
parama būtų skiriama tik licenciją turintiems subjektams, vandens tiekėjai netiesiogiai būtų skatinami įsigyti 
licenciją ir taip ES paramos skyrimas galėtų prisidėti prie tinkamos paslaugų kokybės užtikrinimo. 

Dabartinis teisinis reglamentavimas ES paramos skyrimo tiesiogiai nesieja su licencijuojama veikla, tačiau 
Įstatyme bei Įstatymo projekte netiesioginių ES paramos ir licencijavimo sąsajų yra. Įstatymo 17 str. 2 d. 
numatyta, kad valstybės finansinė parama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai 
planuojama ir teikiama viešojo vandens tiekimo regionuose veikiantiems viešiesiems vandens tiekėjams. 
Numačius, kad ES paramą turėtų gauti tik viešieji vandens teikėjai, netiesiogiai iškeliamas reikalavimas skirti 
ES paramą tik licencijas turintiems subjektams, nes viešieji vandens tiekėjai privalo vykdyti veiklą su 
licencija. Atkreiptinas dėmesys, kad viešojo vandens tiekėjo sąvoką atitinkančių vandens tiekimo įmonių šiuo 
metu Lietuvoje nėra, tačiau nepaisant to, savivaldybių kontroliuojamos vandentvarkos įmonės gauna ES 
paramą, o tai leidžia daryti prielaidą, kad ES parama dalijama neatsižvelgiant į Strategiją ir, galimas daiktas,  
pažeidžiant Įstatymo nuostatas. Įstatymo projekte ES paramos skyrimas taip pat netiesiogiai siejamas su 
licencijomis, nes Įstatymo projekto 19 str. 3 d. numatyta, kad ES fondų lėšas geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai gali gauti regioniniai viešieji geriamojo vandens tiekėjai, 

                                                      

146Teisės departamento išvada, 5 psl. 
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atitinkantys paramos skyrimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, įskaitant ir reikalavimą veikti tik 
turint licenciją. 

Sprendžiant klausimą dėl 2014–2020 m. ES paramos skyrimo tvarkos siūlytina sukurti papildomą paramos 
skyrimo kriterijų, kurį turėtų atitikti pareiškėjai – turėti licenciją. Šio kriterijaus įvedimas būtų itin aktualus 
tuo atveju, jei būtų pritarta Įstatymo projektui, kuriame numatyta, kad licencijuojama visų be išimties (ne tik 
viešųjų) vandens tiekėjų veikla. Toks ES paramos skyrimui būtinas reikalavimas skatintų pareiškėjus, 
siekiančius gauti ES paramą, laikytis teisės aktų reikalavimų ir veikti išimtinai su licencija. Taip ES parama 
prisidėtų prie Įstatymo ir Strategijos įgyvendinimo ir vandentvarkos sektoriuje teikiamų paslaugų kokybės 
užtikrinimo. 

4.4. Poskyrio išvados ir pasiūlymai: 

1. Pagal dabar galiojantį teisinį reglamentavimą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla yra 
licencijuojama, tačiau licencijos reikalingos tik viešajam vandens tiekėjui. Esant tokiam teisiniam 
reglamentavimui dabartinio Įstatymo nuostatos dėl vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų 
licencijavimo praktiškai netaikomos, nes Lietuvos teritorijoje neveikia nė vienas viešasis vandens 
tiekėjas. 

2. Įstatymo projekte siūloma įvesti privalomą licencijavimą visiems be išimties vandens tiekėjams ir 
nuotekų tvarkytojams. Toks Įstatymo pakeitimas padėtų užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi vandens 
tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai atitiktų vienodus techninius ir kvalifikacinius reikalavimus. Šis 
pakeitimas gali teigiamai veikti įmonių stambinimo procesą, nes smulkios vandens tiekimo įmonės, 
norėdamos tęsti veiklą ir gauti licenciją, bus suinteresuotos jungtis į stambesnes įmones, turinčias 
didesnius techninius bei ekonominius pajėgumus. Kiek licencijavimas prisidės prie įmonių 
stambinimo proceso, priklausys ir nuo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams keliamų 
licencijavimų reikalavimų – kuo griežtesni reikalavimai, tuo didesnė tikimybė, kad tai skatins įmonių 
stambinimo procesą. Tačiau prieš priimant tokį Įstatymo pakeitimą būtina įvertinti riziką, kad įvedus 
privalomą licencijavimą gali atsirasti tokių smulkių vandens tiekėjų ir (arba) nuotekų tvarkytojų, 
kurie nebus suinteresuoti toliau teikti geriamojo vandens teikimo ir (arba) nuotekų tvarkymo 
paslaugas ir tiesiog sieks nutraukti veiklą, dėl to gali būti pažeistas paslaugų nepertraukiamumo 
principas. 

3. Siekiant užtikrinti, kad vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai tinkamai vykdytų Įstatymo nuostatas 
dėl licencijavimo, Įstatymo projekte vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams siūloma taikyti 
atsakomybę (skirti baudas) už veiklos vykdymą be licencijos. Tokiam Įstatymo projekto rengėjų 
siūlymui pritartina, nes baudų skyrimas gali atlikti ne tik baudžiamąją, bet ir skatinamąją funkciją, t. 
y. skatintų vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus laikytis Įstatymo nuostatų ir įsigyti licenciją. 

4. Siūlytina apsvarstyti galimybę VKEKK nustatyti papildomas teises ir pareigas, kad VKEKK galėtų 
imtis papildomų priemonių, kurios padėtų užtikrinti, kad visi vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai 
turėtų licencijas, pavyzdžiui, skiriant baudą vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nustatyti 
terminą licencijai įsigyti, uždrausti vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui teikti vandens 
tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ir inicijuoti privalomo infrastruktūros administratoriaus 
paskyrimą, kuris užtikrintų, kad vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas būtų 
nepertraukiamas.  

5. Dabartinėje Įstatymo redakcijoje numatyta laikino vandens tiekėjo ir (arba) nuotekų tvarkytojo 
parinkimo tvarka, kai viešajam vandens tiekėjui panaikinama licencija, tačiau Įstatyme 
nereglamentuota situacija, kas ir kaip turėtų vykdyti paslaugų teikimą, kai viešajam vandens tiekėjui 
sustabdomas licencijos galiojimas. Toks netikslus ir nepakankamas reglamentavimas gali apsunkinti 
nepertraukiamą paslaugų teikimą abonentams ir vartotojams, todėl siūlytina tobulinti Įstatymo 
nuostatas ir reglamentuoti situaciją, kas turi perimti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
teikimą, kai viešajam vandens tiekėjui sustabdoma licencija. 

6. Įstatymo projekte licencijos sustabdymas ir panaikinimas reglamentuoti detaliau, tačiau klausimai, 
kas ir kokia tvarka turėtų teikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sustabdžius ar 
panaikinus viešojo vandens tiekėjo licenciją, atskleisti nepakankamai aiškiai, todėl šios Įstatymo 
projekto normos turėtų būti tikslinamos, ypač aiškia nustatant garantinio vandens tiekimo ir (arba) 
nuotekų tvarkymo santykį su Įstatymo projekto str. 14 str. 3 d. įtvirtintais paslaugų teikimo atvejais. 

7. ES parama laikoma efektyvia priemone, galinčia užtikrinti vandentvarkos sektoriuje teikiamų 
paslaugų kokybę, todėl skirstant 2014–2020 m. ES paramą siūlytina apsvarstyti galimybę 
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pareiškėjams nustatyti reikalavimą turėti veiklos licenciją. Toks reikalavimas būtų itin aktualus, jei 
įsigaliotų Įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos visiems be išimties vandens tiekėjams bus reikalingos 
veiklos licencijos. 

5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas gyventojams 

Atsižvelgiant į tai, kad geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas priskiriamas bendrojo intereso 
paslaugoms, siekiant tinkamai užtikrinti abonentų ir vartotojų teisių įgyvendinimą, vandens tiekimui ir 
nuotekų tvarkymui nustatyti visuotinumo ir prieinamumo kriterijai. Remiantis Strategija ir Audito ataskaita, 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas tinkamai neužtikrinamas. Viena iš 
prielaidų, galinčių trukdyti pasiekti Strategijos įgyvendinimo rodiklius, yra teisės aktų, reglamentuojančių 
geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo sektoriaus veiklą, nepakankamai aiškus ir tikslus turinys. 
Kitas aspektas, šiuo metu galiojančių teisės aktų netinkamo ar nepakankamo įgyvendinimo problema 
(atsakingų institucijų veikimas/neveikimas), turintis tiesioginės įtakos Strategijos rodiklių įgyvendinimui. 

Toliau nagrinėjamos problemos, nustatytos atliekant vandentvarkos sektoriaus analizę, kurios trukdo ar gali 
trukdyti pasiekti Strategijoje nurodytas prieinamumo kriterijaus reikšmes. 

5.1. Esamo teisinio reglamentavimo įgyvendinimo problematika 

Esamo teisinio reglamentavimo, susijusio su vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu, įgyvendinimo požiūriu, 
esminės problemos sietinos su asmenų neveikimu nesijungiant prie nuotekų tvarkymo tinklų ir nepakankama 
viešojo administravimo institucijų, turinčių vykdyti nuotekų tvarkymo priežiūrą, veikla.  

Deklaruojant, jog valstybė turi sudaryti tinkamas sąlygas, kad kuo daugiau gyventojų ir kitų galimų vartotojų 
optimaliomis sąlygomis ir kainomis gautų viešai tiekiamą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, 
vadovaujantis Strategijoje įtvirtintais sveikatingumo, prieinamumo principais, o ypač visuotinumo principu, ir 
sudarytų prielaidas įgyvendinti Strategijos tikslams, neturi būti pamirštas ir Vandens politikos pagrindų 
direktyvos 15 str. įtvirtintas principas „teršėjas moka“. 

Sistemiškai aiškinant Vandens politikos pagrindų ir Miesto nuotekų valymo direktyvų nuostatas darytina 
išvada, jog būtent valstybei tenka pareiga užtikrinti, kad susidariusios nuotekos būtų šalinamos nesukeliant 
pavojaus žmonių sveikatai ir nepakenkiant aplinkai, kad nuotekos nebūtų šalinamos nekontroliuojamai, kad 
bet kuris asmuo, vykdydamas nuotekų šalinimą, laikytųsi direktyvose įtvirtintų saugaus nuotekų šalinimo 
principų147. Šios pareigos įgyvendinimas valstybiniu mastu neišvengiamai priklauso nuo kitos šalies – 
nuotekų turėtojų – atitinkamų pareigų, t. y. pareigos tvarkyti nuotekas tinkamai (esant galimybei naudotis 
teikiama centralizuota nuotekų tvarkymo paslauga), teikti informaciją apie teisės aktų reikalavimus 
atitinkantį/neatitinkantį individualų nuotekų tvarkymą. 

Siekiant efektyviau įgyvendinti pirmiau nurodytus principus būtų tikslinga įtvirtinti dvi esmines 
prezumpcijas: 

1. kiekvienas asmuo yra nuotekų turėtojas ir  

2. jeigu asmuo yra prisijungęs prie centralizuotų nuotekų tinklų ir (arba) sudaręs sutartį su viešuoju 
paslaugų tiekėju, laikoma, kad nuotekos tvarkomos tinkamai.  

Tokiu atveju dabar egzistuojanti valstybės institucijų pareiga atskirais atvejais įrodyti netinkamo nuotekų 
tvarkymo aplinkybes būtų perkeliama gyventojams, kurie privalėtų įrodyti, kad jų vykdomas individualus 
nuotekų tvarkymas neprieštarauja šiuo metu galiojantiems teisės aktams, nedaro žalos aplinkai ir žmonių 
sveikatai. Be to, asmenims, individualiai tvarkantiems nuotekas, reikėtų nustatyti pareigą turėti individualaus 
nuotekų tvarkymo tinkamumą įrodančius dokumentus, tvarkyti apskaitą ir (arba) pildyti specialius žurnalus. 
Atkreiptinas dėmesys, kad įgyvendinus šias prezumpcijas galėtų būti veiksmingesnės toliau aptariamos 
Įstatymo projekte siūlomos pataisos. 

                                                      

147Vandens politikos pagrindų direktyvos aiškinamosios dalies 11 ir 53 p., Miesto nuotekų valymo direktyvos 1, 3 4 str. 
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5.1.1. Asmenų, individualiai tvarkan čių nuotekas, prijungimo prie centralizuotų nuotekų 
tvarkymo tinkl ų ir j ų kontrolės problematika 

 
Esminės problemos nuotekų tvarkymo srityje kyla dėl asmenų, kurie, pasinaudodami galimybe individualiai 
tvarkyti nuotekas, daro tai pažeisdami teisės aktus. Konkrečiai, tam tikra asmenų grupė neteisėtai nevalytomis 
nuotekomis teršia aplinką − tiesiai ar pro nesandarias išgriebimo duobes leidžia jas į drenažo sistemas, lietaus 
nuotekų sistemas, paviršinius vandenis, infiltruoja į gruntą, nes taip jiems finansiškai naudingiausia. Ši 
problema ypač dažna sodų bendrijose. AM duomenimis, Lietuvoje yra apie 500 000 nuotekų kaupimo 
rezervuarų, tačiau tik 11 proc. šių rezervuarų savininkų turi sudarę sutartis dėl nuotekų tvarkymo148. 
Remiantis minėtais duomenimis galima preziumuoti, kad likę 89 proc. asmenų, turinčių nuotekų kaupimo 
rezervuarus, nuotekas tvarko neteisėtai. 
 
Įstatymo projekto rengėjai pirmiau aptartą problemą siūlo spręsti taip, kad asmenims, turintiems individualias 
nuotekų valymo sistemas, būtų paliekama galimybė jungtis prie viešojo vandens tiekėjo nuotekų tvarkymo 
sistemos arba nuotekas ir toliau tvarkyti savarankiškai, tačiau laikantis aplinkosaugos reikalavimų. Įstatymo 
projekto 23 str. 4 d. nustatyta individualiai nuotekas tvarkančių asmenų prievolė atiduoti nuotekas ir (arba) 
nuotekų valymo metu susidarančias atliekas (dumblą) viešajam vandens tiekėjui.  
 
Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus kontrolę dėl netinkamai tvarkomų nuotekų vykdo Valstybinės 
aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai, kurie pagal LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 516 str. 
turi teisę bausti asmenis už netinkamą nuotekų tvarkymą. Tačiau AB „Klaipėdos vanduo“ atstovo nuomone, 
aplinkos apsaugos agentūrų darbuotojai ir kitų institucijų pareigūnai nevienodai atsakingai žiūri į šios 
problemos (netinkamo nuotekų tvarkymo) sprendimą. Viena iš prastos kontrolės priežasčių yra didelis 
pažeidėjų skaičius (kaip minėta aukščiau, net 89 proc. asmenų, tvarkančių nuotekas individualiai, nėra sudarę 
sutarčių dėl susidariusių nuotekų ir dumblo tvarkymo). 
 
Atsižvelgiant į tai, kad Strategijoje ir Įstatyme pirmenybė teikiama centralizuotam nuotekų tvarkymui, ir 
įvertinus pirmiau nurodytas problemas, susijusias su individualiu nuotekų tvarkymu, reikėtų nustatyti, kad 
vietovėse, kuriose jau nutiesti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklai ir yra sudarytos sąlygos 
jungtis prie šių tinklų, asmenims būtų nustatyta prievolė tvarkyti nuotekas išleidžiant į centralizuotus nuotekų 
surinkimo tinklus, o bet koks naujas individualus nuotekų tvarkymas, tais atvejais, kai sudarytos visos sąlygos 
prisijungti prie centralizuoto nuotekų tvarkymo, būtų draudžiamas.  

5.2. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo gyventojams teisinio 
reglamentavimo turinys – probleminiai aspektai 

Išskyrėme esmines gyventojų (abonentų) keliamas problemas dėl galimai netinkamo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo reglamentavimo turinio, kurios yra susijusios su: 

1. didelėmis prisijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išlaidomis, kurias 
turi padengti vartotojai; 

2. šiuo metu galiojančios prisijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų 
sistemos sudėtingumu ir tuo, kad daugelis gyventojų jos nesuprantama, tai irgi mažina gyventojų norą 
jungtis prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų ir turi tiesioginės įtakos šių 
paslaugų prieinamumui; 

3. individualiu geriamojo vandens išgavimu ir nuotekų tvarkymu. 

Vertinant naujų vartotojų ir abonentų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų 
problematiką, sietiną su vandens tiekėju, pagrindinė problema būtų tai, kad šiuo metu galiojančiuose teisės 
aktuose vandens tiekėjui, vykdančiam naujų gyventojų prijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo tinklų, nenumatyta pareiga sudaryti tinkamų sąlygų naujų abonentų ir vartotojų prijungimui 
vykdyti, t. y. viešajam vandens tiekėjui atlikus pagrindinę savo pareigą – nutiesti magistralinius geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus – nesiimama visų reikalingų veiksmų siekiant išnaudoti nutiestų 
tinklų panaudojimo efektyvumą, nesudaromos tinkamos sąlygos viešai tiekiamo geriamojo vandens ir 

                                                      

148Informacija prieinama interneto adresu http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=11184. 
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nuotekų tvarkymo paslaugas daryti patrauklias ir prieinamas gyventojams, o tai turi tiesioginės neigiamos 
įtakos Strategijos rodiklių įgyvendinimui. 
 
Toliau aptariami nurodyti klausimai, susiję su vandens tiekimo paslaugų prieinamumo gyventojams teisinio 
reglamentavimo turinio problematika, kuri kyla iš praktinių vandens tiekimo paslaugų aspektų ir yra su jais 
glaudžiai susijusi – tai vartotojų prisijungimo išlaidų dydis ir prijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo tinklų procedūros. 
 
5.2.1. Įvadų įrengimas ir prisijungimo išlaidų problematika 

Išanalizavus dabartinį teisinį reglamentavimą galima daryti išvadą, kad teisės aktuose nenustatytos aiškios 
vartotojų ir abonentų bei viešojo vandens tiekėjo atsakomybės ribos. Audito ataskaitoje kalbama apie būtinas 
nustatyti vartotojų ir abonentų bei vandens tiekėjo atsakomybės ribas vykdant naujų vartotojų ir abonentų 
prijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų. Dėl dabar neaiškiai apibrėžtų 
atsakomybės ribų vandens tiekimo įmonės skirtingiems vartotojams ir abonentams, norintiems prisijungti prie 
naujai nutiestų tinklų, sudaro nevienodas sąlygas – įvairiose savivaldybėse skirtingi vandens tiekėjai naujų 
vartotojų ir abonentų pajungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išlaidas 
skaičiuoja nevienodai. Šiuo metu prisijungimo išlaidos skirtingų savivaldybių ir vietovių gyventojams 
svyruoja nuo 5000–7000 Lt iki 70 000 Lt149. Kaip parodė vandens tiekimo įmonių apklausos duomenys, 
prisijungimo išlaidos daro didelę įtaką gyventojų apsisprendimui jungtis prie viešojo vandens tiekimo (35 
pav.). 
 
35 pav. Prisijungimo išlaidų įtaka gyventojų prisijungimui prie viešojo vandens tiekimo 

 
 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirmiau nurodyta problema yra aktuali todėl, kad Įstatymas asmenims, 
klojantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklus, nenumato pareigos nutiesus pirmiau minėtą trasą 
sumontuoti įvadų iki vartotojo privačios valdos. Tokiu atveju vartotojui ar abonentui nusprendus prisijungti 
prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sistemos gali tekti atlikti papildomus žemės 
kasimo darbus, šalinti elektros tinklų ar ryšių kabelių kliūtis ar net ardyti asfalto dangą, t. y. vartotojai ir 
abonentai patiria vienokios ar kitokios apimties išlaidas. Didėjant vartotojų ir abonentų prisijungimo prie 
vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo tinklų išlaidoms kartu potencialiai mažėja asmenų, norinčių 
prisijungti prie jau nutiestų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų, skaičius. Savo ruožtu tai 
susiję su vandens tiekimo paslaugų prieinamumu vartotojams ir abonentams, t. y. galima teigti, kad taip 
mažinamas prieinamumas, o kartu kyla grėsmė Strategijoje nustatytų tikslų įgyvendinimo vertinimo kriterijų 
pasiekimui ir ES paramos, skirtos vandentvarkos infrastruktūros plėtrai, panaudojimui. 

                                                      

149Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2012-03-02 paskelbtas straipsnis – „Siūloma patikslinti vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo teisinį reguliavimą“.Informacija prieinama interneto adresu http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=11563. 
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Įstatymo projekto rengėjai, siekdami pašalinti įvardintą problemą, pateikė siūlymą – įtvirtinti Įstatymo 
pakeitimus, kuriuos įgyvendinus vandentiekio įvadai ir (arba) nuotekų išvadai bus įrengiami iki vartotojo 
privačios ar kitaip valdomos nuosavybės ribų150. Pastebėtina, kad prievolė numatyti ir į paraišką dėl 
finansavimo ES lėšomis įtraukti vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų iki privačios nuosavybės ribos įrengimą 
nuo 2011-11-13 nustatyta Apraše“151. Dėl pirmiau jau minėtų priežasčių šis pakeitimas vertintinas teigiamai 
su sąlyga, kad atitinkamos nuostatos įgyvendinimą tinkamai kontroliuos už paramos skyrimą atsakingos 
institucijos (APVA). Taip pat Įstatymo projekte siūloma į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas 
įtraukti ir prijungimo išlaidas, atsisakant vienkartinės prijungimo įmokos. Įstatymo projekto rengėjų manymu, 
toks sprendimas padės padidinti prisijungusių asmenų skaičių tose vietovėse, kuriose jau nutiesti vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklai, kartu tai padės įgyvendinti Strategijoje iškeltus tikslus ir uždavinius. 
Tačiau būtina atkreipti dėmesį į tai, kad tinkamam pirmiau paminėtų Įstatymo projekte siūlomų pakeitimų 
įgyvendinimui reikia nustatyti kontrolės mechanizmus, kad būtų galima kontroliuoti, ar viešieji vandens 
tiekėjai vykdo naujas jiems priskirtas funkcijas. Todėl Įstatymo projekto 10 str. 6 d. būtina papildyti nuostatą, 
kad savivaldybės ne tik koordinuoja ir prižiūri geriamojo vandens tiekimą, bet ir kontroliuoja, kad viešasis 
vandens tiekėjas, vykdydamas naujų abonentų ir vartotojų prijungimą, laikytųsi Įstatymo projekte jam 
priskirtų funkcijų. 

Kalbant apie prisijungimo prie viešojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo tvarką bei kainas būtina 
pažymėti, kad šiuos esminius gyventojų prisijungimo prie viešojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo 
aspektus turėtų reglamentuoti įstatymą įgyvendinantis teisės aktas, kuriame būtų numatytos konkrečios 
viešojo vandens tiekėjo pareigos prijungiant naujus vartotojus kartu su pareigą nutiesti vandentiekio įvadus ir 
(arba) nuotekų išvadus iki vartotojo privačios ar kitaip valdomos nuosavybės ribos ar netgi ir į patį naujo 
vartotojo žemės sklypą (tam tikrą visiems vienodą atstumą). Reikia pažymėti, kad į vartotojo žemės sklypą 
vandentiekio įvadai ir (arba) nuotekų išvadai galėtų būti nutiesti tik bendram esant viešojo vandens tiekėjo ir 
potencialaus naujo abonento sutarimui, t. y. tais atvejais, kai gyventojai patys norėtų perleisti organizacinius 
prisijungimo prie viešojo vandens tiekimo klausimus perleisti viešajam vandens tiekėjui, kad nereikėtų 
papildomai rūpintis vandentiekio įvadų ir (arba) nuotekų išvadų tiesimo darbais. Taip pat siūlytina svarstyti 
galimybę visoje Lietuvoje nustatyti vienodas prijungimo prie viešojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 
tvarkymo kainas, už kurių nustatymą ir priežiūrą būtų atsakinga VKEKK. Šiuo metu nevienodos ir gana 
didelės prijungimo prie viešojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo kainos neskatina gyventojų 
atsisakyti individualaus vandens išgavimo ir naudotis viešuoju vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu, todėl 
atitinkamas pakeitimas gali paskatinti gyventojų, besinaudojančių viešojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 
tvarkymo paslaugomis, skaičiaus didėjimą. 

5.2.2. Viešųjų paslaugų teikimo naujiems vartotojams ar abonentams, prijungiamiems prie 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinkl ų, procedūrų supaprastinimas 

Dažniausiai viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo prieinamumu gyventojams laikomas gyventojų 
prijungimas prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų (technine prasme), nors, kaip bus paaiškinta 
5.2.3 poskyryje, gyventojams turėtų būti sudarytos galimybės viešojo vandens tiekėjo paslaugomis naudotis 
ne tik tiesiogiai prisijungiant prie infrastruktūros tinklų, bet ir naudojantis viešojo vandens tiekėjo 
teikiamomis infrastruktūros, vandens kokybės priežiūros paslaugomis. Šioje dalyje detaliau aptariamos 
problemos, kylančios gyventojams tiesiogiai jungiantis prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų. 

Audito ataskaitoje teigiama, kad nėra aiškiai reglamentuotos vartotojų ir abonentų bei vandens tiekėjo 
atsakomybės ribos vykdant naujų vartotojų ir abonentų prijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) 
nuotekų tvarkymo tinklų. Žiniasklaidos priemonėse pasirodo pranešimų, kad kai kuriose savivaldybėse 
projektuojant magistralinius geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo tinklus ir vykdant šių tinklų klojimo 
darbus neatsižvelgiama į gyventojų nuomonę, vartotojams ir abonentams trūksta informacijos apie galimybę 
gauti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas152. Vandens tiekimo įmonių apklausos 
duomenimis, jungimuisi prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kliudo organizaciniai trūkumai, 

                                                      

150Įstatymo projekto 16 str. 11 d. 
151Aprašo 32 punktas (2011-11-13 redakcija). 
152Interneto portale „pajurionaujienos.lt“ 2012-05-29 paskelbtas straipsnis – „Vieni nenori jungtis, kiti negali“. Informacija prieinama 

interneto adresu http://www.pajurionaujienos.com/?sid=8174&act=exp. 
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gyventojų ekologinis neišprusimas (nenoras jungtis ir pasitenkinimas esama padėtimi), taip pat ir finansinės 
problemos (36 pav.). 

36 pav. Naujų vartotojų prisijungimo prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinkl ų kliūtys 

 

Siekiant įgyvendinti Strategijos tikslus būtinos teisės aktų pataisos, kad būtų perskirstytas vartotojų ir 
abonentų bei vandens tiekėją siejančių teisių ir pareigų turinys, kai nauji vartotojai ir abonentai nori naudotis  
viešojo vandens tiekėjo teikiamomis paslaugomis. 

Visų pirma, siūlytina įtvirtinti ne galimybę, kaip šiuo metu numatyta Įstatyme, bet pareigą kiekvienam 
gyventoju, naudotis viešojo vandens tiekėjo paslaugomis (įskaitant tiesioginį prijungimą prie infrastruktūros 
tinklų), jeigu yra tokia galimybė. Tokios pareigos įtvirtinimas tiesiogiai sietinas su pirmiau minėto principo 
„teršėjas moka“ įgyvendinimu ir su viešo intereso užtikrinimu tiek gyventojų sveikatos, tiek aplinkos 
apsaugos srityse. Pažymėtina, kad tokią pareigą reikėtų nustatyti tik naujiems vartotojams, t. y. tiems, kurie 
dar individualiai neišgauna vandens ir nori gauti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. 

Antra, nustačius asmenų pareigą esant galimybei jungtis prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
tinklų reikia apibrėžti „galimybės prisijungti“ sąlygas ir nustatyti subjektus, atsakingus už šių sąlygų 
sudarymą ir tinkamą įgyvendinimą.  

Atsižvelgiant į tai, kad viešasis vandens tiekėjas yra atsakingas už naujų vartotojų ir abonentų prijungimą prie 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų viešojo vandens tiekėjo teritorijoje, darytina išvada, 
kad jam kyla pareiga sudaryti tinkamas sąlygas naujų vartotojų ir abonentų prijungimui. Tinkamų sąlygų 
sudarymas, visų pirma, sietinas su techniniu prijungimo įgyvendinimu, t. y. preziumuoti, kad gyventojui 
sudarytos visos sąlygos prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų, galime tik 
tada, kai minėtų tinklų vamzdynai (įvadai) tiesiogiai ribojasi su gyventojų nuosavybės ribomis ir nėra 
papildomų kliūčių, galinčių trukdyti prisijungimo procesui. Prisijungimui tinkamų sąlygų sudarymas taip pat 
sietinas su atitinkamos dokumentacijos, kuri pagal teisės aktus būtina norint įgyvendinti vartotojų ir abonentų 
prijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų. 

Pirmiau nurodytų principų įgyvendinimas tiesiogiai sietinas su toliau pateikiamas teisės aktų pakeitimų 
siūlymais. 

Naujų vartotojų ir abonentų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo tinklų 
tvarka reglamentuota Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėse. Šių taisyklių antroje dalyje (vandens 
vartotojo prijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklo tvarka) nurodoma vartotojo ir abonento bei vandens 
tiekėjo veiksmų seka, įgyvendinama siekiant prijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 
surinkimo tinklų naują vartotoją ar abonentą. Minėtų taisyklių 2 d. 2.1 p. nurodyta, kad norėdamas prijungti 
prie vandentiekio ir nuotekų tinklo naujus vartotojus arba padidinti suvartojamo vandens ar šalinamų nuotekų 
ir teršalų kiekį plečiamuose ir gamybą didinančiuose objektuose, vartotojas (abonentas) turi pateikti reikiamą 
paraišką ir gauti iš tiekėjo technines sąlygas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka. 
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Toliau nurodoma, kad techninių sąlygų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų pagrindu vartotojas 
parengia projektą ir pateikia jį derinti savivaldybės kompleksinio projektų derinimo komisijai, kurioje 
dalyvauja tiekėjo įgaliotas atstovas (2.2 p.), o tolesnėse aptariamų taisyklių nuostatose detalizuojama 
derinimui pateikiama dokumentacija. 

Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėse neatskiriamos dvi svarbios vartotojo ir abonento sąvokos. Šių 
taisyklių turinyje tiek vartotojas, tiek abonentas apibrėžiamas viena sąvoka – abonentu. Atkreiptinas dėmesys 
į tai, kad Įstatyme pateikiamos skirtingos šių sąvokų reikšmės. Vartotoju Įstatyme išimtinai vadinamas fizinis 
asmuo, perkantis vandenį ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ne verslo, o savo asmeniniams, šeimos, namų 
ūkio poreikiams tenkinti. Šių sąvokų atskyrimas svarbus dėl to, kad, Tyrimo rengėjų manymu, prijungimo 
prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo tinklų tvarka sudėtingai įgyvendinama. 
Siekdamas prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo tinklų vartotojas 
įpareigojamas atlikti sudėtingą biurokratinę procedūrą, kuriai reikia tiek laiko, tiek finansinių išteklių, o tai 
gali lemti prieinamumo principo neįgyvendinimą ir Strategijos vertinimo rodiklių nepasiekimą.  

Pažymėtina, kad kai kurios savivaldybės, siekdamos supaprastinti pirmiau nurodytą prisijungimo prie 
geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo tinklų tvarką, savo iniciatyva prisijungiantiems 
asmenims taikė tam tikras lengvatas. 

Paminėtinas Šiaulių savivaldybės pavyzdys, kai savivaldybė, siekdama kuo geriau įvykdyti Strategijos 
įgyvendinimo vertinimo kriterijus, kartu su UAB „Šiaulių vandenys“ parengė gyventojams nemokamai 
vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų supaprastinto statinio projektus, su gyventojais surengė susitikimus, 
kuriuose buvo aiškinama prisijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų tvarka, 
dalijo projektus ir atmintines, rūpinosi, kad gatvėse būtų klojami ne tik magistraliniai vamzdynai, bet 
įrengiamos ir vandentiekio atšakos iki kiekvieno sklypo ribos153. 

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu galiojanti naujų vartotojų ir abonentų prijungimo prie geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų tvarka per daug sudėtinga, ir remiantis pirmiau paminėtų savivaldybių 
gerąja praktika, svarstytinas siūlymas pakeisti Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 2 d. ir nustatyti 
viešajam vandens tiekėjui pareigą ne tik pasirūpinti tinkamu įvadų iki vartotojo ir abonento nuosavybės ribų 
įrengimu, bet ir visos reikalingos dokumentacijos parengimu, kad būtų galima vykdyti naujų vartotojų ir 
abonentų prijungimą. Dokumentacijos parengimo išlaidas reikėtų įtraukti į geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo kainą. Pabrėžtina, kad tinkamam reikiamų pasiūlymų įgyvendinimui būtina nustatyti aiškų 
kontrolės mechanizmą, kad vandens tiekėjai negalėtų nepagrįstai didinti vandens ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainų, prisidengdami minėtų išlaidų įtraukimu. Šis siūlymas tiesiogiai sietinas su tinkamų sąlygų 
naujų vartotojų ir abonentų prijungimui sudarymu ir vykdymu, su vartotojo ir abonento pareiga prisijungti 
prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų, kai įvykdomos šios sąlygos. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įtvirtinus pirmiau nurodytus Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 
pakeitimus ir nustačius viešajam vandens tiekėjui pareigą sudaryti tinkamas sąlygas naujų vartotojų ir 
abonentų prijungimui (įvadų įrengimas, dokumentacijos parengimas), o vartotojams ir abonentams nustačius 
besąlyginę pareigą prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų, kai įvykdomos 
pirmiau paminėtos viešojo vandens tiekėjo pareigos, atsirastų prielaidos didėti Strategijoje įtvirtintų 
įgyvendinimo rodiklių pasiekimui. Už tinkamą šių pareigų vykdymą, kaip ir pirmiau siūlyta, atsakingos būtų 
savivaldos institucijos. 

5.2.3. Asmenų, vykdančių individualų geriamojo vandens išgavimą ir (arba) nuotekų tvarkymą, 
pareigos ir šių asmenų vykdomos veiklos priežiūra bei kontrolė 

Audito ataskaitoje pateikta pastaba, kad nustatant Strategijos vertinimo kriterijų – iki 2015 m. ne mažiau kaip 
95 proc. kiekvienos savivaldybės gyventojų aprūpinti viešojo vandens tiekėjo tiekiamu geriamuoju vandeniu 
ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis – neįvertintas potencialių vartotojų (gyventojų) noras ir 
galimybės jungtis prie naujai nutiestos infrastruktūros. Strategijos rodiklių neįgyvendinimą tiesiogiai lemia ir 
tai, kad asmenys, individualiai išgaunantys geriamąjį vandenį ir tvarkantys nuotekas, susiduria su didelėmis 

                                                      

153Audito ataskaita. 
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prisijungimo prie naujai nutiestos infrastruktūros kainomis ir sudėtingu prisijungimo procesu, o šios 
aplinkybės nesukuria prielaidų, net priešingai, visai neskatina gyventojų jungtis prie viešojo vandens ir (arba) 
nuotekų tvarkymo154. 

Atsižvelgiant į minėtą Strategijos tikslą – kuo didesnis paslaugų prieinamumas, ir į tai, kad geriamojo 
vandens tiekimas yra viešąjį interesą užtikrinanti paslauga ir nuo vandens kokybės priklauso visuomenės 
sveikata, Įstatymu ir kitais teisės aktais turėtų būti siekiama mažinti asmenų, turinčių ar eksploatuojančių 
individualius geriamojo vandens gręžinius, skaičių. Tačiau tam tikrais atvejais teisinis reglamentavimas 
leidžia asmenims individualiai išgauti geriamąjį vandenį ir tvarkyti nuotekas, todėl tokiems asmenims reikia 
nustatyti aiškias taisykles kaip taisyklingai ir pagal teisės aktų reikalavimus eksploatuoti individualius 
gręžinius bei nuotekų valymo įrenginius, taip užtikrinant tinkamą vandens kokybę. Dėl šios priežasties 
siūlytina keisti dabar galiojantį teisinį reglamentavimą ir: 

1. nustatyti, kad kiekvienas naujas vartotojas, norintis, kad būtų tvarkomos nuotekos ir tiekiamas 
geriamasis vanduo, esant sudarytoms visoms sąlygoms, privalėtų prisijungti prie centralizuoto 
vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo tinklų, t. y. būtų draudžiama naujai įsirengti individualius 
gręžinius ir nuotekų tvarkymo įrenginius. Toks pasiūlymas įtvirtintas atsižvelgiant į Strategijos tikslus 
ir Tyrimo metu nustatytą gyventojų nenorą jungtis prie viešojo vandens tiekimo (tai viena iš lėto 
paslaugų prieinamumo didinimo priežasčių). Tyrimo rengėjų nuomone, šis pasiūlymas turėtų būti 
vertinamas ne kaip prievartinis mechanizmas, nes tam tikrais atvejais asmenims būtų palikta 
galimybė nesijungti prie viešojo vandens tiekimo (žr. kitą pasiūlymą), bet kaip kompromisinis 
pasiūlymas, nes numatant gyventojo pareigą jungtis prie viešojo vandens tiekimo kartu būtų 
sukuriamos ir papildomos pareigos, susijusios su prisijungimo išlaidomis ir tinkamų sąlygų jungtis 
prie viešojo vandens tiekimo sudarymu viešajam vandens tiekėjui; 

2. Įvesti aiškesnį reglamentavimą, kuris nors ir neatimtų iš gyventojų teisės individualiai išgauti 
geriamąjį vandenį ir tvarkyti nuotekas, tačiau individualiai vandenį išgaunantiems ir nuotekas 
tvarkantiems asmenims sukurtų pareigas tinkamai prižiūrėti individualius gręžinius ir nuotekų 
tvarkymo įrenginius, taip būtų užtikrinta tinkama vandens kokybė ir aplinkos apsauga. Šiems 
asmenims reikėtų suteikti galimybę pasirinkti – eksploatuoti ir prižiūrėti individualią infrastruktūrą 
patiems ar naudotis viešojo vandens tiekėjo teikiamomis individualios infrastruktūros priežiūros 
paslaugomis, tada individualiai vandenį išgaunantys ir nuotekas tvarkantys asmenys pavestų savo 
infrastruktūrą eksploatuoti viešajam vandens tiekėjui (ar kitai specializuotai ir kvalifikuotai įmonei), 
kuris vietoje savininko turėtų užtikrinti viso vandens išgavimo ir nuotekų tvarkymo proceso atitiktį 
teisėms aktams (tokiu atveju nebūtų laikoma, kad asmuo pats individualiai tvarko nuotekas ir išgauna 
geriamąjį vandenį); 

3. Gyventojams, turintiems ir naudojantiems individualius geriamojo vandens tiekimo įrenginius, įvesti 
suvartoto geriamojo vandens apskaitą ir įpareigoti juos mokėti mokesčius už geriamojo vandens 
naudojimą. Tokios pareigos įtvirtinimas tiesiogiai sietinas su principu „teršėjas moka“ ir siekiu 
mažinti gyventojų suinteresuotumą išgauti geriamąjį vandenį tiktai individualiai . 

 
Individualių vandens tiekimo įrenginių naudotojams turėtų būti sukurtas specialus teisės aktas, kuriame būtų 
nustatyta pareiga laikytis vandens kokybės ir saugos reikalavimų, pateiktos aiškios taisyklės, kaip turi būti 
eksploatuojami individualūs gręžiniai ir nuotekų tvarkymo įrenginiai, kaip turėtų būti tvarkoma individualiai 
išgaunamo vandens apskaita, ir nustatyti kiti reikalavimai dėl individualių gręžinių bei nuotekų tvarkymo 
įrenginių priežiūrai, taip užtikrinant, kad kokybišką vandenį gautų ne tiktai prie viešojo vandens tiekimo 
prisijungę gyventojai. Tačiau kad teisės aktuose įtvirtintos gyventojų pareigos nebūtų tik deklaratyvūs 
teiginiai, svarbu sukurti aiškų priežiūros ir kontrolės mechanizmą, padėsiantį užtikrinti, kad individualiai 
geriamąjį vandenį išgaunantys ir nuotekas tvarkantys asmenys laikytųsi teisės aktų reikalavimų. Siūlytina 
sukurti tokį teisinį reglamentavimą, kuris įpareigotų viešąjį vandens tiekėją prižiūrėti, kad jo paslaugų teikimo 
teritorijoje nebūtų vykdomas teisės aktų reikalavimus pažeidžiantis individualus vandens išgavimas ir 
nuotekų tvarkymas, o nustačius pažeidimus apie tai informuoti atsakingas institucijas (RAAD), kurios būtų 
kompetentingos skirti pažeidėjams administracines nuobaudas už teisės aktų reikalavimų nesilaikymą. 

                                                      

154Apie tai pažymima tiek Audito ataskaitoje (21 psl.), tiek žiniasklaidos priemonėse (pvz., straipsnis „Vandentvarkos projektai – ties 
žlugimo riba“, prieinama interneto adresu http://www.lzinios.lt/Ekonomika/Vandentvarkos-projektai-ties-zlugimo-riba). 
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Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tokie teisinio reglamentavimo pakeitimai tiesiogiai prisidėtų prie vieno iš 
pagrindinių Strategijos tikslų – užtikrinti tinkamą geriamojo vandens kokybę ir tokiu vandeniu aprūpinti kuo 
didesnį gyventojų skaičių – įgyvendinimo. 

Kalbant apie gyventojų teisę/pareigą prisijungti prie viešojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo 
reikia paminėti Prancūzijos praktiką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje155. Prancūzijoje 
99 proc. šalies gyventojų prijungti prie geriamojo vandens tiekimo tinklų. Vienas iš aspektų, lėmusių tokį  
didėlį prie geriamojo vandens tiekimo tinklų prisijungusių asmenų skaičių, yra tai, kad Prancūzijoje 2006 m. 
buvo oficialiai įtvirtinta visų asmenų teisė į vandenį. Įstatymo normomis nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi 
teisę prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo sistemos, jeigu yra tokia galimybė, ir kiekvienas turi ne tik 
teisę, bet ir pareigą prisijungti prie nuotekų tvarkymo sistemų. 

Įtvirtinant pareigą gyventojams prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų, jei yra 
tokia galimybė, būtina įvertinti, ar tokiais veiksmais (galimo draudimo naudotis individualiais geriamojo 
vandens ir nuotekų tvarkymo įrenginiais bei įpareigojimo sudaryti sutartį su viešuoju geriamojo vandens 
tiekėju ), nebūtų suvaržomos asmenų teisės į sutarčių laisvės ir laikomasi autonomijos principo. 

Tai, kad geriamojo vandens tiekimas yra viešąjį interesą užtikrinanti paslauga, ir tai, kad teikiant šią paslaugą 
daromos išimtys dėl sutarčių laisvės ir autonomijos principų, pažymėjo ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, 
pasak kuriuo, geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra viena valstybės reguliuojamų ūkinės 
veiklos sričių. Ši aplinkybė lemia ginčo santykių teisinio reglamentavimo ypatumus, kuriais nukrypstama nuo 
klasikinio civilinės teisės santykių, grindžiamų subjektų autonomijos ir sutarties laisvės principais, 
reglamentavimo. <...> iš aptariamo teisinio reglamentavimo išplaukia išvada, kad geriamojo vandens tiekimas 
ir nuotekų tvarkymas yra viešasis interesas. Įstatyme įtvirtinto tikslo užtikrinti visuomenės poreikius 
atitinkantį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą siekiama valstybės įgaliotoms institucijoms 
vykdant šios veiklos valstybinį reguliavimą (nustatant reikalavimus vandens tiekimui, kontroliuojant paslaugų 
kainas ir kt.) bei savivaldybėms organizuojant viešąjį vandens tiekimą viešojo vandens tiekimo teritorijose 
(teritorijos, kuriose savivaldybės privalo organizuoti (užtikrinti) viešąjį vandens tiekimą (vandens įstatymo 
2straipsnio 1 dalies 24 punktas). Toje pačioje civilinėje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat 
pažymėjo, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo santykių specifika, būtinybė užtikrinti 
tinkamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą gyventojams lemia ir infrastruktūros naudojimo santykių tarp 
savivaldybės, vandens tiekėjo ir kitų subjektų reguliavimo ypatumus, kuriais nukrypstama nuo sutarčių 
laisvės principo. 

Neabejotina, kad geriamojo vandens kokybė ir tinkamas nuotekų tvarkymas tiesiogiai veikia visuomenės 
sveikatą ir gyvenimo sąlygas, todėl galima teigti, kad teisinis reglamentavimas, nustatantis, kad esant visoms 
sąlygoms prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo tinklų gyventojai būtų įpareigojami prisijungti prie šių 
tinklų, o bet koks naudojimasis naujais individualiais geriamojo vandens tiekimo įrenginiais būtų 
draudžiamas, neprieštarautų konstitucinei tvarkai ir galiojantiems teisės aktams. 

5.3. ES paramos įtaka paslaugų prieinamumo gyventojams didinimui 

Vertinant paslaugų prieinamumo didinimą klausimas turėtų būti analizuojamas ne tik gyventojų atžvilgiu, bet 
ir vandens tiekėjų atžvilgiu, nes nuo šių subjektų suinteresuotumo ir veiklos taip pat priklauso prie vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų prijungtų gyventojų skaičius ir Strategijos įgyvendinimas. Dėl to vandens 
tiekėjai savo veikla taip pat turėtų prisidėti prie Strategijoje nustatytų strateginių valstybės tikslų 
įgyvendinimo. 

Pažymėtina, kad pagal dabartinį teisinį reglamentavimą aiški pareiga vandens tiekėjams prisidėti prie 
Strategijos tikslų įgyvendinimo nenustatyta, nesukurta ir jokių teisinių priemonių, kurios tiesiogiai įpareigotų 
įmones atsižvelgti į Strategiją. Nesant įmonių suinteresuotumo ir bendradarbiavimo įgyvendinant Strategiją, 
pasiekti pagrindinį Strategijos rodiklį (paslaugų prieinamumas 95 proc. gyventojų) bus sunku ar net 
neįmanoma. Tačiau vandens tiekėjų suinteresuotumui prijungti kuo daugiau gyventojų įtakos galėtų turėti ES 

                                                      

155Henri Smets „Impementing the right to water in France“, Water Academy, France.Informacija prieinama interneto adresu 
http://www.ielrc.org/activities/workshop_0704/content/d0723.pdf . 
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paramos skyrimo tvarka, pagal kurią vandens tiekėjai, norintys gauti ES paramą, būtų įpareigoti  prie naujai 
nutiestų ar renovuotų vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo tinklų prijungti konkretų skaičių gyventojų. 

Analizuojant Aprašą šio rodiklio atžvilgiu matyti, kad Aprašo turinys šiuo metu jau suderintas su Strategija, 
nes Apraše įtvirtintose nuostatose atsispindi Strategijoje siekiamas tikslas – kuo didesnis prisijungusių prie 
viešojo vandens tiekimo gyventojų skaičius. Kartu pažymėtina, kad norint pasiekti realų prieinamumo 
didinimą būtina nuosekli ir griežta Aprašo nuostatų, susijusių su faktinių gyventojų prisijungimu, kontrolė. 
Aprašo priedo Nr. 2 „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ 3.1.1 punkte numatyta, kad vertinant 
projektą būtina atsižvelgti į tai, ar  projektu siekiama bent vieno priemonėje „Vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ numatyto produkto ir (arba) rezultato rodiklio ir ar įgyvendinus 
numatytas projekto veiklos rūšis šie rodikliai bus pasiekti. Projektas turi atitikti bent vieną iš šių veiksmų 
programos rodiklių: 

1. gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų; 

2. gyvenamųjų vietovių, kuriose renovuota/įrengta vandens tiekimo ir (arba) nuotekų sistema, skaičius. 

Taip pat Aprašo 21 p. numatyta, kad jeigu pagal numatytą finansuoti ir vandentiekio tinklų veiklą 
vandentiekio tinklai turi būti klojami lygiagrečiai su nuotekų tinklais, paraiškoje turi būti nurodytas 
numatomas prijungti gyventojų prie vandentiekio tinklų skaičius156. 

Iš pirmiau nurodytų Aprašo nuostatų matyti, kad vertinant projektą labai svarbus kiekybinis gyventojų, 
kuriuos planuojama prijungti prie vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų, skaičius. Įtvirtinus Apraše tokio 
pobūdžio nuostatas pareiškėjams keliami reikalavimai įvertinti, kiek realiai prie naujos ar renovuotos 
vandentiekio infrastruktūros galėtų būti prijungta naujų vartotojų, ir stengtis, kad šis kiekybinis rodiklis būtų 
pasiektas. Be to, vertindama paraiškas APVA vadovaujasi priemonės VP3-3.1-AM-01-V valstybės projektų 
sąrašu Nr. 2157, kuriame nurodyti minimalūs planuojamų prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų gyventojų 
skaičiai. Kaip nurodo APVA, vertinant paraiškas tikrinama, ar pareiškėjo planuojamas prijungti gyventojų 
skaičius nėra mažesnis negu nurodytas valstybės projektų sąraše. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad minėtos 
Aprašo nuostatos sudaro prielaidas tik teorinei finansavimo paraiškų kontrolei, todėl rekomenduotina projektų 
vertinimą sieti su faktiniu gyventojų prijungimu. Taip pat svarbu pažymėti, kad pagal Aprašą projektas turi 
atitikti vieną iš dviejų kriterijų (gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų; 
gyvenamųjų vietovių, kuriose renovuota/pastatyta vandens tiekimo ir (arba) nuotekų sistema, skaičius), iš 
kurių vienas orientuotas į gyvenamųjų vietovių skaičių, o ne į gyventojų, prijungtų prie naujos infrastruktūros 
skaičių. Šis kriterijus laikytinas ydingu Strategijos tikslų atžvilgiu, nes esant galimybei pasirinkti, kurį rodiklį 
projektas turi atitikti, neužtikrinama, kiek naudojantis nauja/renovuota infrastruktūra bus aprūpinama 
gyventojų, t. y. gyvenamųjų vietovių, kuriose renovuota/įrengta vandens tiekimo ir (arba) nuotekų sistema, 
skaičius negarantuoja, kad bus prijungtas reikiamas gyventojų skaičius. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 
pastabas siūlytina galimybė atsisakyti alternatyvių projekto įgyvendinimo kriterijų (gyventojai, prisijungę prie 
naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų; gyvenamųjų vietovių, kuriose renovuota/pastatyta vandens tiekimo ir 
(arba) nuotekų sistema, skaičius) ir įtvirtinti sąlygą, kad pagrindinis projekto įgyvendinimo kriterijus būtų 
siejamas tiktai su faktiniu gyventojų prijungimu. 

Svarbu pažymėti, kad pagal dabartinį teisinį reglamentavimą nustatyta ir pareiškėjų atsakomybė už savo 
prisiimtus įsipareigojimus, nes kiekvienas pareiškėjas turi užtikrinti, kad per 24 mėnesius nuo projekto 
pabaigos visi paraiškoje planuojami naujai prijungti gyventojai turės geriamojo vandens tiekimo ir (arba) 
nuotekų tvarkymo paslaugų sutartis ir naudosis vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugomis. 
Jeigu paraiškoje šios informacijos nėra, pareiškėjas turi patvirtinti raštu prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. 
Per nustatytą terminą neprijungus gyventojų prie vandentiekio ir nuotekų tinklų iš projekto vykdytojo 
proporcingai bus susigrąžintos lėšos158. Esant tokiai nuostatai pareiškėjas privalo įgyvendinti savo paraiškoje 
nurodytą numatomą prijungti gyventojų prie vandentiekio tinklų skaičių, nes, kitu atveju, prarastų dalį gautos 

                                                      

156Minėta nuostata atsirado tik nuo 2011-06-09 Aprašo redakcijos. 
1572010 m. vasario 1 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-90 Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo. 
158Aprašo 34 p. 
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paramos. Būtent galimybė prarasti dalį lėšų neabejotinai turėtų skatinti projektą įgyvendinti tinkamai ir prie 
naujų vandentiekio tinklų prijungti kuo daugiau gyventojų.  

Taigi pagal esamą teisinį reglamentavimą vandens teikėjai, norėdami gauti ES paramą, turėtų būti 
suinteresuoti gyventojų prijungimu prie vandentiekio ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų ir tai turėtų skatinti 
juos prisidėti prie Strategijos įgyvendinimo. Atsižvelgiant į dabartinį teisinį reglamentavimą, teisinės 
prielaidos daryti įtaką paslaugų prieinamumo didėjimui skiriant ES paramą yra sukurtos, tačiau svarbu, kad už 
projekto įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę atsakingos institucijos (pavyzdžiui, AM, APVA) tinkamai atliktų 
savo funkcijas ir nustatytų, ar projektas įgyvendintas tinkamai, o esant reikalui taikytų teisės aktuose 
numatytas sankcijas, t. y. susigrąžintų iš projekto vykdytojo dalį skirtų lėšų.  

Pažymėtina, kad Aprašo redakcija, kurioje numatyta pareiškėjų atsakomybė už netinkamai įgyvendintus 
projektus įsigaliojo tiktai 2010 m. kovo 1 d., o atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjams skiriamas 24 mėnesių 
terminas tikslams pasiekti, t. y. prijungti paraiškoje numatytą skaičių gyventojų, tyrimo rengimo metu nėra 
duomenų apie tai, ar pareiškėjai vykdė savo įsipareigojimų ir ar kam nors dėl netinkamo įsipareigojimų 
vykdymo buvo taikomos sankcijos, t. y. susigrąžinta dalis projektui skirtų lėšų. 

Kalbant apie 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos skyrimą svarbu pažymėti, kad ja turėtų būti siekiama ir 
įgyvendinti Strategijos tikslus, todėl 2014–2020 m. ES parama turėtų būti skiriama atsižvelgiant į paslaugų 
prieinamumo didinimą. Tačiau, kaip pastebėjo APVA atstovai159, reikėtų svarstyti galimybę pakeisti paslaugų 
prieinamumo rodiklį ir vietoj prijungiamų gyventojų skaičiaus didinimo nustatyti namų ūkio skaičiaus 
didinimą. Toks pakeitimas siūlomas atsižvelgiant į tai, kad labai sudėtinga suskaičiuoti, kiek gyventojų iš 
tikrųjų prijungta prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų, o jeigu paslaugų prieinamumas būtų 
skaičiuojamas pagal namų ūkius ar būstus, projekto įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė būtų gerokai 
lengvesnė. 

Rengiant naują aprašą 2014-2020 m. ES paramos skyrimui siūlytina į jį perkelti aukščiau aptartas dabartines 
Aprašo nuostatos, kurios susijusios su paslaugų prieinamumo didinimu ir prisideda prie Strategijos 
įgyvendinimo. Taip pat rengiant naują aprašą siūlytina apsvarstyti galimybę griežtinti projektų įgyvendinimo 
kontrolę ir teisiniame reglamentavime įtvirtinti šiuos pakeitimus: 

• jeigu projektas vykdomas netinkamai, numatyti ne tik projekto finansavimo sumažinimą, bet ir 
papildomų baudų skyrimą; 

• numatyti atsakomybę institucijoms, turinčioms vykdyti įgyvendinamų/įgyvendintų projektų kontrolę 
(APVA), už netinkamą pareigų vykdymą ir sankcinio pobūdžio priemonių netaikymą nustačius 
pažeidimą. 

Apibendrinant ES paramos įtaką paslaugų prieinamumui ir vandens tiekėjų suinteresuotumui prijungti kuo 
daugiau gyventojų, galima pagrįstai teigti, kad šiuo metu teisinis ES paramos skyrimo reglamentavimas 
suderintas su Strategijos siekiu didinti paslaugų prieinamumą ir turėtų skatinti vandens tiekėjus prijungti kuo 
daugiau gyventojų, tačiau jis turėtų būti tobulinamas atsižvelgiant į poreikį palengvinti projektų įgyvendinimo 
kontrolę ir priežiūrą (pavyzdžiui, įvesti tikslesnį paslaugų prieinamumą apibūdinantį rodiklį).  

5.4. Poskyrio išvados ir pasiūlymai 

1. Vandentiekio įvadų ir (arba) nuotekų išvadų įrengimas iki vartotojo privačios ar kitaip valdomos 
nuosavybės ribų gali teigiamai paveikti Strategijoje numatyto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimą, todėl tikslingos yra Įstatymo projekto nuostatos, kuriose 
numatomi atitinkami pakeitimai Taip pat, Tyrimo rengėjų manymu, svarstytinas siūlymas į vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas įtraukti ir prijungimo išlaidas atsisakant vienkartinės prijungimo 
įmokos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Įstatymo projekto rengėjai pateikia analogišką 
reglamentavimo pakeitimą, todėl darytina išvada, kad šie Įstatymo pakeitimai būtini, o įgyvendinus 
juos būtų suvienodinamos prijungimo sąlygos visose savivaldybėse, prisijungimas asmenims taptų 
patrauklesnis ir prieinamesnis. Tokiu atveju didėtų prisijungusių asmenų skaičius ir būtų 
įgyvendinami Strategijoje įtvirtinti vertinimo kriterijai. 

                                                      

1592012-07-13 APVA raštas Nr. APVA-2605 Dėl duomenų apie priemonės VP3-3.1-AM-01-V įgyvendinimo eigą pateikimo ir 
pasiūlymų 2014–2020 m. programos projektų įgyvendinimui. 
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2. Siūloma sukurti teisės aktą, kuriame būtų numatytos konkrečios viešojo vandens tiekėjo pareigos 
prijungiant naujus vartotojus, įskaitant pareigą nutiesti vandentiekio įvadus ir (arba) nuotekų išvadus 
iki vartotojo privačios ar kitaip valdomos nuosavybės ribos ar net ir į patį naujo vartotojo žemės 
sklypą (tam tikrą visiems vienodą atstumą). 

3. Siūloma sudaryti galimybę visoje Lietuvoje nustatyti vienodas prijungimo prie viešojo vandens 
tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo kainas, už kurių nustatymą ir priežiūrą būtų atsakinga VKEKK. 
Siekiant skatinti naujų vartotojų prijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 
tvarkymo tinklų būtini Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių pakeitimai, kurie vartotojų atžvilgiu 
nustatytų supaprastintą prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tinklų tvarką. 
Tokie reguliavimo pakeitimai reikalingi dėl to, kad esama prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų 
tinklų procedūra laikytina sudėtinga, ir tai gali turėti neigiamos įtakos Strategijoje numatytų tikslų 
pasiekimui.  

4. Kad būtų pasiekti Strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai, vietovėse, kuriose jau nutiesti 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklai ir sudarytos visos sąlygos prisijungti prie šių 
tinklų, tikslinga Įstatymu naujiems vartotojams ir abonentams nustatyti prievolę nuotekas tvarkyti 
išleidžiant jas į nuotekų surinkimo tinklus, ir kartu Įstatymo imperatyviomis nuostatomis 
uždraudžiant individualų nuotekų tvarkymą. Manytina, kad tik įtvirtinus tokius Įstatymo pakeitimus 
atsirastų galimybė pasiekti Strategijoje numatytus tinkamo nuotekų tvarkymo masto įgyvendinimo 
kriterijus. 

5. Norint efektyviai taikyti siūlomas Įstatymo pataisas, kuriomis būtų nustatyta asmenų pareiga tvarkyti 
nuotekas išleidžiant į nuotekų surinkimo tinklus, reikalinga aktyvesnė AM pozicija asmenų, 
netinkamai tvarkančių nuotekas, atžvilgiu. Tyrimo rengėjų manymu, tikslinga parengti taisykles, 
kuriose būtų numatyti Valstybinės aplinkos apsaugos agentūrų darbuotojų veiksmai vykdant kontrolę 
dėl netinkamo nuotekų tvarkymo vietovėse, kuriose jau nutiesti magistraliniai nuotekų surinkimo 
tinklai ir gyventojai turi visas galimybes prie jų prisijungti. Asmenų, vengiančių prisijungti prie 
magistralinių nuotekų surinkimo tinklų, atžvilgiu turėtų būti taikomos LR Administracinių pažeidimų 
kodekse numatytos sankcijos už netinkamą nuotekų tvarkymą. 

6. Siūloma užtikrinti asmenims, individualiai išgaunantiems vandenį, numatyti pareigą užtikrinti 
tinkamą ir visus teisės aktų reikalavimus atitinkantį vandens išgavimą bei individualios 
infrastruktūros eksploatavimą ir priežiūrą. Šią pareigą asmenys galėtų vykdyti patys savarankiškai 
arba pasitelkdami viešąjį vandens tiekėją, kuriam būtų perduota individualios infrastruktūros 
eksploatacija ir priežiūra. 

7. Taip pat siūloma sukurti teisės aktą, kuriame būtų detaliai aprašytos individualių vandens gręžinių ir 
nuotekų įrenginių eksploatacijos bei priežiūros taisyklės, individualiai išgaunamo vandens apskaita ir 
kiti reikalavimai dėl individualiojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo priežiūros. 

8. Strategijos siekis didinti vandentvarkos sektoriuje teikiamų paslaugų prieinamumą turėtų įpareigoti ir 
vandens tiekimo / nuotekų tvarkymo įmones, tad šios įmonės turėtų būti suinteresuotos didinti 
gyventojų prijungimą prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų. 

9. Dabartinės redakcijos Aprašas sudaro prielaidas per ES paramą daryti įtaką vandentvarkos sektoriuje 
teikiamų paslaugų prieinamumui, todėl tokia tvarka galėtų būti įvesta ir skirstant 2014–2020 m. ES 
struktūrinę paramą. Tačiau naujai sukurta  2014–2020 m. ES struktūrinės paramos skirstymo tvarka 
turėtų būti pakoreguota tuo atveju, jei atlikus jau įgyvendintų projektų kontrolę paaiškėtų, kad 
projektų vykdytojai neįgyvendina prisiimtų įsipareigojimų prijungti prie vandens tiekimo/nuotekų 
tvarkymo tinklų konkretų skaičių gyventojų, o atsakingos institucijos projekto vykdytojams netaiko 
Apraše numatytų sankcinio pobūdžio priemonių. Tokiu atveju reikėtų sugriežtinti projektų 
įgyvendinimo kontrolę ir teisiniame reglamentavime įtvirtinti tam tikrus pakeitimus (numatyti ne tik 
projekto finansavimo sumažinimą, bet ir papildomų baudų skyrimą, numatyti atsakomybę 
institucijoms, turinčioms vykdyti įgyvendinamų/įgyvendintų projektų kontrolę (APVA), už 
netinkamą pareigų vykdymą ir sankcinio pobūdžio priemonių netaikymą nustačius pažeidimą). 
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6. Vandentvarkos sektoriaus kainodara 

6.1. Esamo teisinio reglamentavimo įgyvendinimo problematika 

6.1.1. Vandentvarkos sektoriaus kainodaros teisinis reglamentavimas pagal ES teisę 

Vandens politikos pagrindų direktyvoje nustatyta, kad ES vandenų valdymas turi apimti ir ekonominius 
principus bei metodus. Vandens politikos pagrindų direktyvos 9 straipsnyje iš valstybių narių reikalauja, kad 
įgyvendinant direktyvą ir nustatant vandentvarkos sektoriaus kainodaros politiką kiekvienos valstybės narės 
teisiniame reglamentavime būtų įtvirtintas visiško sąnaudų susigrąžinimo principas, įtraukiant į šias sąnaudas 
ir aplinkos apsaugos bei išteklių sąnaudas ir principą „teršėjas moka“. Minėta direktyva yra pirmasis vandens 
sričiai skirtas ES teisės aktas, kuriame ekonominiai aspektai aiškiai integruojami į politikos priemones160. 
Vandens politikos pagrindų direktyvoje nustatyti du pagrindiniai ekonominiai vandentvarkos sektoriaus 
kainodaros principai: pirma, reikalaujama, kad vandens vartotojai – pramonės įmonės, žemdirbiai ir namų 
ūkiai – padengtų vandens tiekėjų patirtas sąnaudas (įtvirtintas sąnaudų susigrąžinimo principas), antra, 
reikalaujama, kad vertindamos savo vandens išteklius (apibūdindamos juos) valstybės narės atliktų 
ekonominę analizę, o priimdamos esminius sprendimus – įvertintų ir alternatyvų ekonomiškumą, ir jų 
sąnaudas bei naudą161. 

Vandens politikos pagrindų direktyvoje vandens sektoriaus kainodaros nustatymas laikomas pagrindine 
priemone, turinčia padėti pasiekti Vandens politikos pagrindų direktyvoje nustatytus aplinkosaugos tikslus. 
Nustačius tokias ekonomines priemones tikimasi, kad kainodaros politika padės skatinti vartotojus racionaliai 
vartoti vandenį, nes vandens kaina laikoma svarbiu kintamuoju, darančiu įtaką vartotojų sunaudojamo 
vandens kiekiui. Be to, Vandens politikos pagrindų direktyvos rengėjų nuomone, tokia kainodaros politika 
gali paskatinti vartotojus pereiti prie mažiau teršiančių procesų ar technologijų, atsisakyti labai taršios 
gamybos ir diegti vandens valymo įrenginius162. 

Viena pagrindinių Vandens politikos pagrindų direktyvoje įtvirtintų naujovių yra joje nustatytas reikalavimas, 
kad už vandens paslaugas būtų nustatoma tokia kaina, kuri apimtų šių paslaugų teikimo sąnaudas, t. y. 
įtvirtinamas sąnaudų susigrąžinimo principas. Komisijos parengtame komunikate „Kainodaros politika 
stiprinant vandens išteklių tvarumą“ 163 rekomenduojama, kad susigrąžinamos sąnaudos apimtų: 

• vandens paslaugų finansinės sąnaudos, apimančios tų paslaugų administravimą ir teikimą; 
• aplinkosaugos sąnaudos, kurios suprantamos kaip žala, padaroma aplinkai teikiant minėtas paslaugas. 

Pavyzdžiui, aplinkos apsaugos sąnaudoms priskiriama žala ekosistemoms, kaip antai, tarša, daranti 
turinti žalingą poveikį žuvims ir upių gyvūnijai.  

Siekdamos visiškai įgyvendinti Vandens politikos pagrindų direktyvoje įtvirtintas ekonomines naujoves 
valstybės narės turi atsižvelgti į visas veiklos sritis, kuriose naudojami vandens ištekliai. Pažymėtina, kad 
Vandens politikos pagrindų direktyva pakeitė daugelio valstybių narių politiką vandentvarkos sektoriuje, nes 
valstybės narės savo teisės sistemoje turėjo įtvirtinti sąnaudų susigrąžinimo principą, kuris ES valstybėms 
narėms buvo naujovė164. 

                                                      

160Ekonomikos aspektai vandens politikoje: Europos vandenų vertė. Informacija prieinama interneto adresu 
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/pdf/waternotes/WATER%20INFO%20NOTES%205%20-%20LT.pdf. 

161Vandens politikos pagrindų direktyvos 9 str. numatyta, kad iki 2010 m. valstybės narės užtikrina: 
Kad vandens kainų politika pakankamai skatintų vartotojus naudoti vandenį efektyviai ir taip padėtų siekti šios direktyvos aplinkos 

apsaugos tikslų; 
Įvairiose vandens naudojimo srityse, kurių yra išskirta bent trys – pramonė, buitinis sektorius ir žemės ūkis, deramai būtų 

padengiamos sąnaudos, patirtos teikiant vandens paslaugas, remiantis pagal III priedą atlikta ekonomine analize ir visų pirma 
atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“. 

162Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document n.o 1; Economics and 
the environment, European Communities, 2003, 180 psl. 

163Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Kainodaros politika 
stiprinant vandens išteklių tvarumą“, KOM(2000) 477 galutinis. 

164Iki Vandens politikos pagrindų direktyvos įgyvendinimo Jungtinės Karalystės teisėje,  daug Jungtinės Karalystės buitinio sektoriaus 
vartotojų nebuvo įsirengę vandens apskaitos prietaisų ir už vandenį mokėjo ne pagal faktiškai sunaudotą vandens kiekį. 
Įgyvendinant Vandens politikos pagrindų direktyvą ir vadovaujantis sąnaudų susigrąžinimo principu, Anglijai skirtoje 2008 m. 
vyriausybės strategijoje numatyta skatinti taupesnį vandens naudojimą didinant apskaitos prietaisų skaičių, kad būtų užtikrintos 



 

107 

Taigi Vandenų politikos pagrindų direktyva vandentvarkos sektoriaus kainodarai aktuali tuo aspektu, kad 
valstybės narės įpareigojamos savo teisinėse sistemose įtvirtinti sąnaudų susigrąžinimo principą, tačiau 
detalesnio reglamentavimas – kas turi nustatyti kainas, kokiam laikotarpiui, kokiais metodais – nenustatytas, 
tai palikta valstybių narių diskrecijai. 

6.1.2. Vandentvarkos sektoriaus kainodaros teisinis reglamentavimas pagal nacionalinę teisę 

Vandens politikos pagrindų direktyvoje įtvirtinti ekonominiai vandentvarkos sektoriaus principai 
neišvengiamai palietė ir Lietuvos teisinę sistemą, nes Lietuva, ES valstybė narė, iki 2010 m. taip pat turėjo 
įgyvendinti Vandens politikos pagrindų direktyvos 9 straipsnį. Šis straipsnis į LR teisę buvo perkeltas, galima 
sakyti, kone tiesiogiai, pakeičiant LR Vandens įstatymo 31 straipsnio 1 dalį ir nustatant, kad vandens 
naudotojai ir abonentai turi padengti sąnaudas, patirtas siekiant įgyvendinti vandensaugos tikslus ir teikiant 
vandens tiekimo paslaugas, įskaitant sąnaudas aplinkos apsaugai, vadovaujantis principu „teršėjas 
moka“, Įstatymu ir aplinkos ministro nustatyta tvarka atlikta ekonomine analize. 

Sąnaudų susigrąžinimo principas įtvirtintas ir Įstatyme, nes Įstatyme nustatyta, kad viešųjų vandens tiekėjų 
tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kaina turi būti pagrįsta būtinosiomis 
sąnaudomis, susijusiomis su viešojo vandens tiekimo veikla165. Kainų nustatymo metodikoje taip pat 
pabrėžiama, kad kainos nustatomos atsižvelgiant į būtinąsias sąnaudas, kurios planuojamos įvertinant 
konkrečios geriamojo vandens tiekėjų grupės lyginamosios analizės rodiklius166. 

Nors teisės aktuose ir nustatyta, kad nustatant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas būtina 
atsižvelgti į būtinąsias paslaugų teikėjų sąnaudas, tačiau paties sąnaudų susigrąžinimo principo sąvoka ir esmė 
dabar galiojančiuose teisės aktuose nedetalizuota. Reikia pažymėti, kad sąnaudų susigrąžinimo principo 
sąvoka atskleista Įstatymo projekto 17 straipsnyje, kuriame sąnaudų susigrąžinimo principas aiškinamas taip: 

• geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos turi padengti būtinąsias sąnaudas, 
reikalingas geriamajam vandeniui tiekti ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti; 

• sąnaudų susigrąžinimo principas turi užtikrinti ilgalaikį geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų 
tvarkymui skirtos infrastruktūros eksploatavimą, atnaujinimą ir plėtrą; 

• sąnaudų susigrąžinimo principas turi sudaryti abonentams ir vartotojams priimtinas sąlygas naudotis 
geriamuoju vandeniu ir gauti tinkamos kokybės nuotekų tvarkymo paslaugas; 

• sąnaudų susigrąžinimo principas turi mažinti aplinkos taršą ir racionaliai naudoti vandens išteklius.  

Kaip matyti iš Įstatymo projekte įtvirtintos sąnaudų susigrąžinimo principo sampratos, vandentvarkos 
sektoriaus kainodara siekiama ne tiktai nustatyti optimalias vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, bet 
kartu užtikrinti vandentvarkos infrastruktūros plėtrą ir paslaugų kokybę, vadinasi, vandentvarkos kainodara 
yra labai svarbus veiksnys, prisidedantis prie Strategijos įgyvendinimo. Svarbu pažymėti, kad teikiant tokią 
reikšmę paslaugų kainai itin svarbus yra tikslus ir aiškus vandentvarkos sektoriaus kainų nustatymo 
reglamentavimas, nes vien sąnaudų susigrąžinimo principo perkėlimas neužtikrina tinkamo šio principo ir 
Vandens politikos pagrindų direktyvos taikymo ir principu siekiamų tikslų įgyvendinimo. Toliau skyriuje 
aptariami probleminiai Įstatyme įtvirtinto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo 
reglamentavimo aspektai ir galimi problemų sprendimo būdai. 

6.2. Vandentvarkos sektoriaus teisinio reglamentavimo turinys – probleminiai aspektai 

Pagrindines problemas, susijusias su vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatymu, galima 
suskirstyti į dvi grupes. Pirma grupė būtų problemos, susijusios su skirtingomis vandens tiekėjams 
taikomomis kainų nustatymo procedūromis. Antra – problemos, kylančios dėl neapibrėžto paslaugų kainų 
galiojimo termino – vandens tiekėjai nepagrįstai ilgą laiką, pavyzdžiui, net 10 metų, neperskaičiuoja paslaugų 
kainų. Šias problemas lemia nepakankamai tikslus ir išbaigtas teisinis reglamentavimas, kurį būtina atidžiai 

                                                                                                                                                                                  

pakankamos vandens atsargos, atsižvelgiant į gyventojų skaičiaus augimo ir klimato kaitos tendencijas. Po Vandens politikos 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo Vokietijos teisėje taip pat vadovaujamasi sąnaudų susigrąžinimo principu ir vandens tiekimo 
kainos nustatomos pagal faktines įmonių išlaidas, atsirandančias aprūpinant vartotojus vandeniu. 

165Įstatymo 22 str. 3 d. 
166Kainų nustatymo metodikos 3 p. 
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persvarstyti ir tobulinti. Dabartinio vandentvarkos sektoriaus kainodaros reglamentavimo pakeitimai įtvirtinti 
ir Įstatymo projekte, tačiau, remiantis LR Seimo kanceliarijos teisės departamento išvadomis167, dar reikėtų 
tikslinti ir Įstatymo projektą. 

6.2.1. Neužtikrinamas vienodas kainų nustatymo procesas 

Vandentvarkos sektoriaus kainų nustatymas yra labai svarbus procesas, nes paslaugų teikimo kainos tiesiogiai 
siejasi su abonentais ir vartotojais, kuriems turi būti užtikrinama, kad vandentvarkos sektoriaus paslaugų 
kainos būtų nustatomos vienoda tvarka. Dabar galiojančiame Įstatyme įtvirtinta kainų nustatymo tvarka 
neužtikrina abonentų ir vartotojų teisių į vienodą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymą, todėl 
tokį reglamentavimą reikėtų tobulinti. 

Pagal dabar galiojantį teisinį reglamentavimą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos nustatomos 
nevienodai, nes vienų vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų teikiamų paslaugų kainų derinimo ir nustatymo 
procese dalyvauja ir VKEKK, ir savivaldybės, o kitų – tik VKEKK. Toliau pateikiama schema, kurioje 
parodyta, kaip pagal Įstatymą derinamos, nustatomos ir tvirtinamos vandens paslaugų kainos. 

37 pav. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimas, nustatymas ir 
tvirtinimas 168 

 

Įstatyme įtvirtinta, kad viešųjų vandens tiekėjų tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo 
paslaugų kaina turi būti pagrįsta būtinosiomis sąnaudomis, susijusiomis su viešojo vandens tiekimo veikla – 
taip įtvirtintas sąnaudų susigrąžinimo principas. Tačiau Įstatyme nieko nesakoma apie tai, kad į minėtą 
principą turi būti atsižvelgiama paslaugų kainas nustatant kitiems (ne viešiesiems) vandens tiekėjams. 
Manytina, kad Įstatyme nepagrįstai įtvirtinta pareiga atsižvelgti į būtinąsias sąnaudas nustatant vandens 
tiekimo kainą tik viešajam vandens tiekėjui, nes, remiantis Kainų nustatymo metodologija, į sąnaudų 
sugrąžinimo principą turi būti atsižvelgiama visais atvejais nustatant tokių paslaugų kainą, t. y. į minėtą 
principą reikia atsižvelgti nustatant kainas visiems vandens tiekėjams. Esant tokiam netiksliam įstatyminiam 
reglamentavimui iki galo neužtikrinama, kad visi veikiantys geriamojo vandens tiekėjai gyventojams tiektų 
geriamąjį vandenį kainomis, nustatytomis remiantis vienodais principais. Dėl šios priežasties palaikytina 
Įstatymo projekte įtvirtinta nauja nuostata, kuria išspręsta ši techninio pobūdžio problema ir pagal kurią visų 

                                                      

1672012-04-27 LR Seimo kanceliarijos teisės departamento išvada dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 
pakeitimo įstatymo projekto, Nr. XIP-4158. 

168 Audito ataskaita. 
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geriamojo vandens tiekėjų tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kaina turi būti 
nustatoma vadovaujantis sąnaudų susigrąžinimo principu169. 

Dar viena problema, susijusi su vandens tiekimo paslaugų kainų nustatymu ir labai dažnai pasitaikanti 
praktikoje yra tai, kad VKEKK derina vandens tiekimo paslaugų kainas tik su tais tiekėjais, kurie patys 
kreipiasi į VKEKK dėl kainų suderinimo. Nesant Įstatyme vandens tiekėjams nustatytos aiškios pareigos 
kreiptis į VKEKK dėl kainų suderinimo, Valstybės kontrolė Audito ataskaitoje pažymėjo, kad susiklostė tokia 
situacija, kai apie 2 proc. gyventojų (tuo metu, kai buvo atliekamas Auditas) geriamąjį vandenį gauna iš 
vandens tiekėjų, nesuderinusių paslaugų kainų su VKEKK. Ir tai santykinai nedidelė paslaugų apimties dalis, 
tačiau jeigu nustatant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas nesivadovaujama kainodaros 
principais ir nesilaikoma kainų nustatymo reikalavimų, neužtikrinamas įmonių veiklos tęstinumas ir tiekiamo 
geriamojo vandens bei teikiamų paslaugų kokybė, taip pat abonentų ir vartotojų teisė gauti paslaugas 
racionaliomis ir teisingai apskaičiuotomis kainomis170. 

Pažymėtina, kad pagal Įstatymo 10 str. VKEEK kompetencijai priskiriama kontroliuoti, kaip praktikoje 
taikoma Kainų nustatymo metodika, derinti su vandens tiekėjais ir (arba) nuotekų tvarkytojais tiekiamo 
geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas ir prižiūrėti, kaip taikomos nustatytos kainos. Tačiau 
esant tokiai situacijai, kai dalis paslaugų teikėjų nederina paslaugų kainų su VKEKK, VKEKK negali 
tinkamai atlikti savo funkcijų ir užtikrinti, kad kainos visiems abonentams ir vartotojams būtų nustatomos 
vadovaujantis vienodais principais ir ta pačia tvarka. Vienas iš būdų įveikti šiai problemai – Įstatyme vandens 
tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams nustatyti labai aiškią ir konkrečią pareigą derinti paslaugų kainas su 
VKEKK. Dabar galiojančiame Įstatyme numatyta, kad vandens tiekėjai kainas nustato suderinę su 
VKEKK 171. Nors Įstatymo projekte kainų nustatymas reglamentuojamas detaliau, tačiau vis tiek neįtvirtintas 
aiškus ir neabejotinas imperatyvas, kad vandens tiekėjai privalo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas 
suderinti su VKEKK. Įstatymo projekto 28 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad geriamojo vandens tiekėjai pagal 
Kainų nustatymo metodiką parengia ir teikia VKEKK ir savivaldybių institucijoms geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų projektą ir jo pagrindimą. Atsižvelgiant į tai, kad 
vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai nelinkę laikytis Įstatymo nuostatų, siūlytina svarstyti galimybę įvesti 
griežtesnes sąvokas vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams nustatant aiškią pareigą derinti paslaugų 
kainas su VKEKK. 

Dar vienas būdas įpareigoti vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus nustatyti savo paslaugų kainas ne 
savarankiškai, o suderinus su VKEKK, yra atsakomybės (baudų) už pirmiau paminėtos pareigos nevykdymą 
nustatymas. Nustačius vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams atsakomybę už Įstatymo reikalavimų 
nesilaikymą tokios priemonės turėtų atlikti ne tik baudžiamąją, bet ir skatinamąją funkciją, nes vengdami 
galimų sankcijų vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai bus suinteresuoti laikytis Įstatymo nuostatų ir visada 
derinti kainas su VKEKK. 

Apibendrinant galima daryti išvadą: norint, kad visiems abonentams ir vartotojams būtų taikomos vienoda 
tvarka ir principais nustatytos kainos, būtina tobulinti dabar galiojantį teisinį reglamentavimą. Siūlytina 
svarstyti galimybę patikslinti Įstatymo nuostatas vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams įtvirtinant aiškią 
pareigą suderinti savo teikiamų paslaugų kainas su VKEKK, o jei šio reikalavimo nebus laikomasi, siūloma 
suteikti VKEKK teisę Įstatymo pažeidėjams taikyti atsakomybę – geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų 
tvarkytojams, nesuderinusiems kainų su VKEKK, skirti baudas. Toks griežtesnis teisinis reglamentavimas 
turėtų skatinti vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus laikytis Įstatymo ir padėtų VKEKK tinkamai 
įgyvendinti savo funkcijas prižiūrint, kaip laikomais Kainų nustatymo metodikos. 

6.2.2. Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų galiojimo 

Pirmiau aptarta problema, susijusi su vandens tiekėjais ir nuotekų tvarkytojais, kurie nesikreipia į VKEKK ir 
savarankiškai nustato vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas. Šioje dalyje aptariama kita vandentvarkos 
sektoriaus kainodaros problema, atsirandanti tada, kai vandens tiekėjai, suderinę kainas su VKEKK, 
nepagrįstai ilgą laiką nesikreipia į VKEKK dėl tų kainų perskaičiavimo ir patikslinimo. 
                                                      

169Įstatymo projekto 27 str. 1 d. 
170Audito ataskaita, 22 psl. 
171Įstatymo 22 str. 5 d. 
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Dėl nepakankamo teisinio reglamentavimo vandentvarkos kainodaros srityje egzistuoja problema, susijusi su 
kainų už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galiojimo terminu – yra tokių vandens tiekėjų, kurie kainų 
neperskaičiuoja daugiau negu 10 metų172. Kad yra tokio pobūdžio problema, galima matyti ir iš VKEKK 
parengtos VKEKK suderintų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų gyventojams 
lentelės, kurioje pateikta informacija apie tai, kada įsigaliojo vandens tiekėjų teikiamų paslaugų kainos173. 
Pagal VKEKK pateiktus duomenis, daugelio vandentvarkos įmonių teikiamų paslaugų kainos įsigaliojo dar 
2006–2007 m., vadinasi, paslaugų kainos nekeičiamos daugiau kaip 6 metus. 

Tokią problemą lemia Įstatymu įtvirtintas nepakankamai tikslus teisinis reglamentavimas, nes Įstatyme 
numatytas tik minimalus (3 metų) kainų nustatymo laikotarpis, o maksimalus jų galiojimo laikotarpis 
nenumatytas nei Įstatyme, nei Kainų nustatymo metodikoje. Kai nenustatytas tikslus kainų galiojimo 
laikotarpis, savivaldybės pačios sprendžia, kada reikia keisti vandens paslaugų kainas, o VKEKK negali 
daryti įtakos savivaldybėms, kad šios reguliariai perskaičiuotų kainas174. Tokia situacija yra ydinga, nes 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo tvarka visiems vandens tiekėjams turi būti vienoda, 
vadinasi, skirtingų vandens tiekėjų teikiamos paslaugų kainos turėtų galioti vienodą laikotarpį ir būti 
reguliariai perskaičiuojamos. 

Kadangi ši problema susijusi su nepakankamai tiksliu teisiniu reglamentavimu, manytina, kad ją būtų galima 
pašalinti pakoregavus Įstatymą ir numačius visiems vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams vienodą kainų 
galiojimo terminą. Vienas iš būdų pakeisti Įstatymą ir taip mėginti šią problemą – Įstatyme nustatyti 
maksimalų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų galiojimo terminą, kuriam pasibaigus 
vandens tiekėjai privalėtų iš naujo apskaičiuoti ir derinti paslaugų kainas, o to nepadarę neturėtų teisės 
reikalauti, kad už suteiktas paslaugas gyventojai mokėtų  pagal neperskaičiuotus tarifus. Nustačius maksimalų 
kainų galiojimo terminą vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai nebeturės galimybių pasinaudoję netiksliu 
teisiniu reglamentavimu išvengti kainų perskaičiavimo, tad kainos turės būti perskaičiuojamos reguliariai. 

Tačiau net ir nustačius minimalų bei maksimalų vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos 
galiojimo laikotarpį gali atsirasti aplinkybių, kurioms esant reikėtų perskaičiuoti kainas anksčiau negu baigsis 
kainos galiojimo terminas. Pagal dabar galiojantį Įstatymą ir Kainų nustatymo metodiką geriamojo vandens 
tiekėjai gali kreiptis į Komisiją dėl išankstinio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainų derinimo tik dviem atvejais: jei veiklos ir plėtros planai nevykdomi arba veiklos ir plėtros planai dėl 
objektyvių priežasčių gali būti nevykdomi175. Įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos būtų tvirtinamos trejų metų laikotarpiui, tačiau 
perskaičiuojamos kasmet176. Nauju teisiniu reglamentavimu kainų perskaičiavimas vandens tiekėjams ir 
nuotekų tvarkytojams taptų pareiga, kurios atsiradimui nereiktų jokių papildomų veiksnių (kainos turėtų būti 
perskaičiuojamos kasmet bet kokiu atveju). Kitų ES valstybių narių teisės aktuose numatyta galimybė, 
pasikeitus aplinkybėms,perskaičiuoti vandens tiekimo paslaugų kainas. Pavyzdžiui, pagal Estijoje galiojantį 
teisinį reglamentavimą vandens tiekėjai privalo nuolat tikrinti ir stebėti aplinkybes, kurios nepriklauso nuo 
tiekėjų vykdomos veiklos, tačiau gali turėti įtakos vandens tiekimo paslaugų kainoms. Vandens tiekėjai, 
nustatę tokias aplinkybes, privalo pranešti apie jas kompetentingai institucijai tais atvejais, kai vandens 
tiekimo paslaugų kaina dėl tam tikrų aplinkybių gali pakisti bent 5 proc., o kompetentinga institucija, gavusi 
atitinkamą pranešimą, privalo svarstyti, ar yra pagrindas perskaičiuoti ir nustatyti naujas kainas177. 

Tyrimo rengėjų nuomone, labai svarbu pakeisti dabar galiojantį nepakankamą teisinį reglamentavimą, kuris 
vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams sudaro sąlygas savo teikiamų paslaugų kainų nekeisti 6–7 ar net 
10 metų, todėl remtinas Įstatymo projekto rengėjų siūlymas įpareigoti vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus 
teikiamų paslaugų kainas perskaičiuoti kasmet. 

 

                                                      

172Pavyzdžiui, UAB „Pasvalio vandenys“ kainos neperskaičiuotos daugiau nei 10 metų. Informacija prieinama interneto adresu 
http://www.pasvalys.lt/pasvalys/lt/nematomi_200/uzdaroji-akcine-bendrove_210.html. 

173Informacija prieinama interneto adresu http://www.regula.lt/lt/vartotojams/kainos-tarifai/. 
174Audito ataskaita, 31 psl. 
175Įstatymo 22 str. 5 d.; Kainų nustatymo metodikos 25 p. 
176Įstatymo projekto 28 str. 10 str. 
177Article 142 of Public Water Supply and Sewerage Act of the Republic of Estonia. 
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6.2.3. ES paramos įtaka optimalių paslaugų kainų užtikrinimui 

Skiriant ES paramą prisidedama ir prie vandentvarkos sektoriaus kainodaros politikos, numatytos ir 
Strategijoje, ir Įstatyme, įgyvendinimo, nes projekto vykdytoją saisto Apraše numatyti reikalavimai, susiję su 
kainų derinimu ir jų dydžiu. 

Strategija planuojama, kad 2015 m. gyventojų išlaidos geriamajam vandeniui ir nuotekų tvarkymo 
paslaugoms ir mieste, ir kaime būtų ne didesnės kaip 4 proc. šeimos pajamų. Prie šio siekio įgyvendinimo 
prisideda ir Apraše įtvirtinta ES paramos skyrimo tvarka, nes projekto vykdytoją saisto Apraše numatyto 
maksimalaus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų dydis – Aprašo 36 p. numatyta, kad kaina 
už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas po investicijų negali viršyti 4 proc. vidutinių namų ūkio 
pajamų. Vandentvarkos sektoriaus kainodarai svarbus ir Aprašo 35 p., įpareigojantis projekto vykdytoją teikti 
VKEKK derinti paslaugų kainą keičiantis ilgalaikiams investicijų ir plėtros planams arba tada, kai baigiasi 
įmonei nustatytų kainų laikotarpis, įtraukiant įgyvendinto projekto patirtas sąnaudas. Neįvykdžius šios 
sąlygos taikoma 20 proc. finansinė korekcija skaičiuojant pagal atitinkamą darbų (vandens gerinimo 
įrenginių, nuotekų valymo įrenginių, vandentiekio, nuotekų tinklų statybos ir (arba) rekonstrukcijos ir pan.) 
sutarties vertę. Atsižvelgiant į tokią ES paramos skyrimo tvarką galima daryti išvadą, kad sukurtos teisinės 
priemonės ES paramai daryti įtaką vandentvarkos sektoriaus kainodarai ir Strategijos bei kitų teisės aktų 
įgyvendinimui, tačiau labai svarbu, kad atsakingosios institucijos (AM, APVA) prižiūrėtų, kaip 
įgyvendinamos Aprašo nuostatos, o prireikus taikytų sankcijas, t. y. sumažintų iš ES paramos skirtų lėšų 
sumą. 

Kuriant 2014–2020 m. ES paramos skyrimo tvarką būtina atsižvelgti į jau įgyvendintų projektų rezultatus ir 
galiojančio teisinio reglamentavimo įgyvendinimą. Dėl šios priežasties už ES paramos skirstymą atsakingoms 
institucijoms reikėtų nustatyti, ar paramos gavėjai laikosi Apraše numatytų reikalavimų dėl maksimalaus 
kainos dydžio, o jei buvo nustatyta pažeidimų – ar ES paramos gavėjams buvo taikomos Apraše numatytos 
sankcijos (proporcingai sumažinama skirta ES parama). Jeigu būtų nustatyta, kad Aprašas praktikoje 
įgyvendinamas netinkamai, reikėtų sukurti papildomas priemones, kurios griežčiau įpareigotų ir ES paramos 
gavėjus, ir projektų vykdymo kontrolę atliekančias institucijas vykdyti teisės aktų nuostatas. Nustačius 
būtinybę griežtinti projektų įgyvendinimo kontrolę siūlytina apsvarstyti galimybę įtvirtinti šiuos pakeitimus: 

• jei projektas vykdomas netinkamai, numatyti ne tik projekto finansavimo sumažinimą, bet ir 
papildomų baudų skyrimą; 

• nustatyti konkrečius terminus, kada turėtų būti atliktas įgyvendintų projektų persvarstymas ir 
tinkamumo įvertinimas, taip pat nustatyti aiškią pareigą vykdyti ne tik jau įgyvendintų, bet ir 
įgyvendinamų projektų kontrolę, o nustačius nukrypimus nuo konkretaus projekto reikalavimų, imtis 
priemonių jiems pašalinti (nustatyti terminus trūkumams pašalinti, teikti įspėjimus apie galimą 
projekto finansavimo sumažinimą ir pan.); 

• numatyti galimybę APVA kviesti papildomus specialistus, kurie atliktų selektyvią 
įgyvendinamų/įgyvendintų projektų kontrolę; 

• numatyti atsakomybę institucijoms, kurios turi atlikti įgyvendinamų/įgyvendintų projektų kontrolę, už 
netinkamą pareigų vykdymą ir sankcinio pobūdžio priemonių netaikymą, kai nustatytas pažeidimas. 

 

Minėti pakeitimų reikėtų tik tuo atveju, jei įvertinus jau įgyvendintų projektų rezultatus būtų konstatuota, kad 
projektai dėl nepakankamo teisinio reglamentavimo įgyvendinami netinkamai ir būtina griežčiau kontroliuoti 
ES paramos gavėjų ir pačių kontroliuojančių projektų įgyvendinimą institucijų veiksmus. 

6.3. Poskyrio išvados ir pasiūlymai 

1. Vandens politikos pagrindų direktyva įtvirtina sąnaudų susigrąžinimo principą, kurį valstybės narės 
privalėjo iki 2010 m. perkelti į savo teisinę sistemą ir taikyti nustatant vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainas. Lietuvoje šis principas įtvirtintas LR Vandens įstatymo 31 straipsnio 1 
dalyje, Įstatyme ir Kainų nustatymo metodikoje. Įstatymo projekte ne tik įtvirtintas sąnaudų 
susigrąžinimo principas, bet ir pateikta šio principo sąvoka. 

2. Viena pagrindinių problemų vandentvarkos sektoriaus kainodaroje yra tai, kad ne visi vandens 
tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, nustatydami savo paslaugų kainas, suderina jas su VKEKK, todėl 



 

112 

VKEKK negali užtikrinti, kad kainos būtų nustatomos laikantis teisės aktuose numatytos tvarkos, taip 
pat negali prižiūrėti, ar taikoma ir kaip taikoma Kainų nustatymo metodika. Ši problema galėtų būti 
išspręsta Įstatyme aiškiai ir nedviprasmiškai nustačius vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams 
pareigą suderinti kainas su VKEKK. Taip pat siūlytina vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams 
nustatyti sankcijas už tokios pareigos nevykdymą. 

3. Dar viena praktikoje dažnai pasitaikanti problema yra tai, kad vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai 
labai dažnai nepagrįstai ilgą laikotarpį neperskaičiuoja savo teikiamų paslaugų kainų. Tokia problema 
kyla dėl to, kad nei Įstatyme, nei Kainų nustatymo metodikoje nenumatyta, kokiam laikotarpiui 
nustatoma paslaugų kaina. Norint išspręsti šią problemą reikėtų nustatyti maksimalų nustatytos 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos galiojimo laikotarpį, kuriam praėjus vandens 
tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai privalėtų perskaičiuoti kainas. Taip pat reikėtų pritarti Įstatymo 
projekte įtvirtintai naujovei, kad vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos turi būti 
perskaičiuojamos kasmet. 

7.  Priemonės teisinis reglamentavimas ir jo probleminiai aspektai 

Analizuojant priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ (toliau – 
Priemonė) teisinį reglamentavimą aktualūs keli teisės aktai: 

1. 2008 m. birželio 30 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-351 patvirtintas priemonių, kurios būtų 
įgyvendintos iš dalies finansuojant ES struktūrinės paramos lėšomis, planas.  

2. 2008 m. liepos 23 d. LR vyriausybės nutarimas Nr. 787, kuriuo buvo patvirtinta Priemonė.  
3. LR aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintas Aprašas (su visais 

vėlesniais papildymais ir pakeitimais), kuriame numatyta pagal Priemonę įgyvendinamų projektų 
finansavimo tvarka. 

4. 2011 m. spalio 19 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-805 patvirtintos finansinės pataisos, 
taikytinos projektų vykdytojams, pažeidusiems projekto finansavimo ir administravimo sutarties 
nuostatas. 

5. Taip pat galima paminėti 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, kurioje 
numatyta ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, kaip viena iš 
priemonės „Aplinka ir darnus vystymasis“ uždavinių. Minėta programa yra strateginis dokumentas, 
be kita ko, nustatantis vandentvarkos sektoriaus siekius, todėl taip pat turėtų būti suderintas su 
vandentvarkos sektoriaus pagrindiniu teisės aktu – Strategija – bei joje įtvirtintais tikslais ir 
uždaviniais (uždavinių įgyvendinimo rodikliais). 

Atsižvelgiant į tai, jog 2008 m. birželio 30 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-351 patvirtintas 
priemonių, kurios turėtų būti įgyvendintos iš dalies finansuojant ES struktūrinės paramos lėšomis, planas, yra 
parengtas atsižvelgiant į Strategiją178, galima daryti išvadą, jog Priemonė ir pagal ją finansuojami projektai 
taip pat turėtų būti suderinti su Strategija ir joje numatytais tikslais. Tačiau siekiant, kad pagal Priemonę 
įgyvendinti projektai atitiktų Strategija keliamus tikslus, visų pirma, būtina, jog tam būtų sukurtos teisinės 
prielaidos, konkrečiai, būtina, jog su Strategija būtų suderinta ir projektų finansavimo tvarka, kuri 
reglamentuojama LR aplinkos ministro 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintame Apraše. 
Svarbu atkreipti dėmesį, jog nuo pirmosios redakcijos Aprašas buvo keičiamas net keletą kartų, todėl 
akivaizdu, jog pirminė Aprašo redakcija nebuvo tobula ir turėjo nemažai teisinių spragų. Tačiau nepaisant 
pradinės netobulos Aprašo versijos, tolesni Aprašo pakeitimai buvo atliekami tinkami linkme, kadangi Aprašo 
pakeitimais ES paramos skyrimo tvarka buvo derinama su Strategijoje įtvirtintais tikslais. Tokie pakeitimai 
vertinami teigiamai, todėl turėtų būti perkelti ir kuriant naują aprašą, kuris reglamentuos 2014–2020 m. ES 
paramos skyrimo tvarką. Kaip svarbiausius Aprašo pakeitimus, kurie prisideda prie Strategijos įgyvendinimo 
ir turėtų būti perkelti į naują aprašą, galima išskirti: 

                                                      

178
 2008 m. birželio 30 d. LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-351 preambulė. 
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1. 2009 m. balandžio 29 d. Aprašo redakcijos priedo Nr. 2 „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo 
lentelė“ 3.1.1 punktas buvo pakeistas ir jame numatyta, kad vertinant projektą būtina atsižvelgti į tai, 
ar projektu siekiama bent vieno priemonėje „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 
renovavimas ir plėtra“ numatyto produkto ir (arba) rezultato rodiklio ir ar įgyvendinus numatytas 
projekto veiklos rūšis šie rodikliai bus pasiekti. Projektas turi atitikti bent vieną iš šių veiksmų 
programos rodiklių: 1) gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų; 2) 
gyvenamųjų vietovių, kuriose renovuota/įrengta vandens tiekimo ir (arba) nuotekų sistema, skaičius. 
Apraše įtvirtinus tokį reikalavimą, nuo 2009 m. balandžio 29 d. Aprašo nuostatose atspindėtas 
Strategija siekiamas tikslas – kuo didesnis prisijungusių prie viešojo vandens tiekimo gyventojų 
skaičius, kurio ankstesnėse Aprašo redakcijose nebuvo, ir kas tik patvirtina, jog pradinė Aprašo 
redakcija akivaizdžiai nebuvo suderinta su Strategija. Tačiau, kaip pastebėjo APVA atstovai, reikėtų 
svarstyti galimybę pakeisti paslaugų prieinamumo rodiklį ir vietoj prijungiamų gyventojų skaičiaus 
didinimo nustatyti namų ūkio skaičiaus didinimą. Toks pakeitimas siūlomas atsižvelgiant į tai, kad 
labai sudėtinga suskaičiuoti, kiek gyventojų iš tikrųjų prijungta prie vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo tinklų, o jeigu paslaugų prieinamumas būtų skaičiuojamas pagal namų ūkius, projekto 
įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė būtų gerokai lengvesnė. 

2. Nuo 2010 m. kovo 31 d. aprašo redakcijos pareiškėjams taikoma atsakomybė už savo prisiimtų 
įsipareigojimų nevykdymą – kiekvienas pareiškėjas turi užtikrinti, kad per 24 mėnesius nuo projekto 
pabaigos visi paraiškoje planuojami naujai prijungti gyventojai turės geriamojo vandens tiekimo ir 
(arba) nuotekų tvarkymo paslaugų sutartis ir naudosis vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo 
paslaugomis. Jeigu paraiškoje šios informacijos nėra, pareiškėjas turi patvirtinti raštu prisiimtų 
įsipareigojimų vykdymą. Per nustatytą terminą neprijungus gyventojų prie vandentiekio ir nuotekų 
tinklų iš projekto vykdytojo proporcingai bus susigrąžintos lėšos (Aprašo 30 p.).  Atsiradus tokiai 
nuostatai pareiškėjai privalo įgyvendinti savo paraiškoje nurodytą numatomą prijungti gyventojų prie 
vandentiekio tinklų skaičių, nes, kitu atveju, prarastų dalį gautos paramos. Sankcijų taikymas 
pareiškėjams vertinamas teigiamai, kadangi būtent galimybė prarasti dalį lėšų neabejotinai turėtų 
skatinti projektą įgyvendinti tinkamai ir prie naujų vandentiekio tinklų prijungti kuo daugiau 
gyventojų. Tačiau pažymėtina, jog toks reikalavimas Apraše buvo įtvirtintas gana vėlai, t.y. praėjus 
beveik dviems metams nuo Aprašo pirmosios redakcijos, todėl ilgą laikotarpį teisiniame 
reglamentavime nebuvo priemonių, skatinančių pareiškėjus laikytis savo įsipareigojimų, kas galėjo 
lemti, jog dalis pagal Priemonę vykdomų projektų nebuvo tinkamai įgyvendinami.  Tam, kad to 
išvengti skirstant 2014-2020 m. laikotarpio ES paramą, siūlytina dabartinės redakcijos Aprašo 
nuostatas dėl pareiškėjų atsakomybės perkelti ir į naujai kuriamą aprašą. 

3. Vandentvarkos sektoriaus kainodarai bei Strategijos įgyvendinimui svarbi 2011 m. lapkričio 13 d. 
Aprašo redakcijoje įtvirtinta nuostata, įpareigojanti projekto vykdytoją teikti VKEKK derinti 
paslaugų kainą keičiantis ilgalaikiams investicijų ir plėtros planams arba tada, kai baigiasi įmonei 
nustatytų kainų laikotarpis, įtraukiant įgyvendinto projekto patirtas sąnaudas. Neįvykdžius šios 
sąlygos taikoma 20 proc. finansinė korekcija skaičiuojant pagal atitinkamą darbų (vandens gerinimo 
įrenginių, nuotekų valymo įrenginių, vandentiekio, nuotekų tinklų statybos ir (arba) rekonstrukcijos ir 
pan.) sutarties vertę. Ši nuostata vertinama teigiamai, kadangi garantuoja tinkamai apskaičiuotą ir su 
kompetentingu bei nešališku subjektu – VKEKK – suderintą kainą, todėl galėtų būti perkelta ir į 
naująjį aprašą. Tačiau naujajame apraše siūlytina papildyti aptariamą nuostatą, kontroliuojant, jog 
projekto vykdytojas ne tik būtų įpareigotas teikti derinti VKEKK kainas, bet kad jas suderinus taikytų 
praktikoje. 

Taigi, kaip matyti iš pateiktų pavyzdžiu, ES paramos skyrimo tvarka buvo keičiama tinkama linkme, ES 
paramos skyrimo tvarką pritaikant prie Strategija siekiamų tikslų. Tokie Aprašo pakeitimai vertinami 
teigiamai, todėl siūlytina juos įtraukti ir į naują 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos skirstymo tvarką. 
Tačiau tyrimo rengėjai norėtų atkreipti dėmesį, jog aukščiau aprašyti Aprašo pakeitimai buvo orientuoti 
daugiau į paslaugų prieinamumo didinimą ir optimalių kainų užtikrinimą, nederinant ES paramos skyrimo 
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tvarkos su tokiais Strategijos įgyvendinimui svarbiais aspektais kaip vandentvarkos įmonių stambinimas bei 
tinkama paslaugų kokybė. Dėl šios priežasties kuriant naują aprašą jį siūlytina papildyti žemiau nurodytais 
pasiūlymais. 

Pagal dabartinę Aprašo redakciją, ES paramos skyrimas nėra suderintas su viena iš Strategijos įgyvendinimo 
priemonių – įmonių stambinimu, ir tokiu būdu neskatina šio proceso. Tai patvirtina ir pati APVA179, 
nurodydama, kad neatsižvelgta į Strategijos nuostatas dėl vandentvarkos sektoriuje veikiančių įmonių 
stambinimo skiriant ES paramą, nes Įstatyme ir Apraše nėra šias nuostatas apibrėžiančių reikalavimų. Tačiau 
pažymėtina, kad AM veiklos neturėtų riboti tam tikrų Įstatymo nuostatų nebuvimas – AM gali nelaukti 
Įstatymo pakeitimų, susijusių su ES paramos skyrimu ir įmonių stambinimu (jeigu jie apskritai bus priimti), ir 
savo iniciatyva, pakeičiant esamą Aprašą ar kuriant naują 2014-2020 m. ES paramai skirtą aprašą,  susieti ES 
paramos skyrimą su įmonių stambinimo procesu, pavyzdžiui, numatyti, kad ES parama gali būti skiriama tik 
viešiesiems ir (arba) regioniniams vandens tiekėjams. Tuo atveju, jei AM laikytųsi griežtos pozicijos 
(suderintos su kitomis institucijomis) ir ES parama būtų skiriama tik viešiesiems ir (arba) regioniniams 
vandens tiekėjams, būtina kartu įvertinti ir tokio sprendimo riziką, nes gali sumažėti subjektų, galinčių gauti 
ES paramą, skaičius ir kilti grėsmė, kad Lietuva nepanaudos visų ES lėšų. Tačiau toks Strategijos tikslų 
įgyvendinimo ir ES lėšų naudojimo konfliktas neturėtų būti sprendžiamas teikiant prioritetą įmonių 
stambinimo proceso neskatinančiam ES lėšų naudojimui, kadangi tikslingiau būtų sugriežtinti ES skyrimo 
tvarką ir siekti ilgalaikių, visos visuomenės interesus atitinkančių tikslų. 

Kalbant apie vandens tiekimo paslaugų kokybės užtikrinimą, kaip dar vieną pakankamai efektyvią priemonę 
kokybei užtikrinti galima paminėti ES paramos skyrimą. ES parama galėtų prisidėti prie paslaugų kokybės 
užtikrinimo, jei pareiškėjams būtų nustatytas privalomas reikalavimas turėti vandens tiekimui būtiną licenciją. 
Dabartinis teisinis reglamentavimas ES paramos skyrimo tiesiogiai nesieja su licencijuojama veikla, tačiau 
tuo atveju, kai ES parama būtų skiriama tik licenciją turintiems subjektams, vandens tiekėjai netiesiogiai būtų 
skatinami įsigyti licenciją ir tiekti tik kokybiškas paslaugas. Taigi, sprendžiant klausimą dėl 2014–2020 m. ES 
paramos skyrimo tvarkos, siūlytina sukurti papildomą ES paramos skyrimo kriterijų, kurį turėtų atitikti 
pareiškėjai – turėti licenciją. Pažymėtina, jog šio kriterijaus įvedimas būtų itin aktualus tuo atveju, jei būtų 
pritarta Įstatymo projektui, kuriame numatyta, kad licencijuojama visų be išimties (ne tik viešųjų) vandens 
tiekėjų veikla, kadangi jis skatintų pareiškėjus, siekiančius gauti ES paramą, laikytis teisės aktų reikalavimų ir 
veikti išimtinai su licencija.  

Analizuojant Priemonės teisinį reglamentavimą būtina paminėti ir 2011 m. spalio 19 d. LR aplinkos ministro 
įsakymu Nr. D1-805 patvirtintas finansines pataisas, taikytinas projektų vykdytojams, pažeidusiems projekto 
finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas. Minėtu įsakymu buvo sukurtas teisinis reglamentavimas, 
leidžiantis projekto vykdytojams taikyti sankcinio pobūdžio priemones – finansavimo sumažinimą, tais 
atvejais, kai: 

1. nesilaikoma patvirtinto ir su APVA suderinto viešųjų pirkimų plano, t. y. vėluojama paskelbti apie 
darbų pirkimą 3 mėnesius ir daugiau; 

2. projekto vykdytojui, neįvykdžius su APVA suderinto mokėjimų prašymų teikimo grafiko. 

2011 m. spalio 19 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-805 patvirtintos finansinės pataisos turėtų skatinti 
projektų vykdytojus laikytis finansavimo ir administravimo sutarčių nuostatų, tačiau siūlytina apsvarstyti 
galimybę išplėsti atvejų, kuomet taikomos finansinės pataisos sąrašą, įtraukiant tokius atvejus, kaip 
pavyzdžiui, įgyvendintas projektas neatitinka bent vieno iš veiksmų programos rodiklių: 1) gyventojai, 
prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų; 2) gyvenamųjų vietovių, kuriose renovuota/įrengta 
vandens tiekimo ir (arba) nuotekų sistema, skaičius. 

Taigi, kuriant naują aprašą 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos skirstymui, siūlytina į jį įtraukti aukščiau 
paminėtus teigiamus Aprašo aspektus, kurie prisideda prie Strategijos įgyvendinimo paslaugų prieinamumo 
didinimo ir tinkamos kainos užtikrinimo aspektais, bei sukurti papildomus ES paramos skyrimo kriterijus, 

                                                      

179 2012-07-13 APVA raštas Nr. APVA-2605 Dėl duomenų apie priemonės VP3-3.1-AM-01-V įgyvendinimo eigą pateikimo ir 
pasiūlymų 2014–2020 m. programos projektų įgyvendinimui. 
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kurie būtų suderinti su įmonių stambinimo procesu bei privalomu licencijavimu. Be to, nustačius būtinybę 
griežtinti projektų įgyvendinimo kontrolę, siūlytina apsvarstyti galimybę Priemonės teisiniame 
reglamentavime įtvirtinti šiuos pakeitimus: 

1. jeigu projektas vykdomas netinkamai, numatyti ne tik projekto finansavimo sumažinimą, bet ir 
papildomų baudų skyrimą; 

2. numatyti atsakomybę institucijoms, turinčioms vykdyti įgyvendinamų/įgyvendintų projektų kontrolę, 
už netinkamą pareigų vykdymą ir sankcinio pobūdžio priemonių netaikymą nustačius pažeidimą. 
 

Atsižvelgiant į tai, jog už aukščiau apibūdintus ES paramos skyrimo tvarkos pakeitimus ir tobulinimus yra 
atsakinga AM, kuriant naują aprašą 2014-2020 m. ES paramos skyrimui, AM siūlytina atsižvelgti į žemiau 
pateiktas rekomendacija, kurios galėtų padėti sukurti tokią ES paramos skyrimo tvarką, kuri prisidėtų prie 
Strategijos įgyvendinimo ir jį net skatintų: 
 

1. AM, rengdama su Priemonės įgyvendinimu susijusius teisės aktus, turėtų suderinti du tikslus – ES 
teisės aktų tinkamas įgyvendinimas Lietuvos Respublikos teisiniame reglamentavime bei tinkamas 
Strategijos įgyvendinimas. Pagal dabar galiojantį teisinį reglamentavimą prioritetas yra skiriamas tik 
ES teisės aktų tinkamam įgyvendinimui bei ES lėšų įsisavinimui, tokiu būdu nesuderinant ES 
paramos skyrimo tvarkos su strateginiais valstybės tikslais. 

2. ES parama turėtų būti laikoma ne tik priemone įgyvendinti ES teisės aktus, bet ir pakankamai 
efektyvia priemone prisidėti prie Strategijos tikslų įgyvendinimo, todėl  AM turėtų suderinti ES 
paramos skyrimo tvarką su Strategija. 

3. Atsižvelgiant į tai, jog vandentvarkos įmonių stambinimas yra viena iš Strategijos įgyvendinimo 
priemonių, labai svarbu, jog AM, rengdama ES paramos skyrimo tvarką, į šią priemonę taip pat 
atsižvelgtų ir ES paramą skirtų susistambinusioms įmonėms. Šiuo tikslu AM siūlytina iš naujo 
persvarstyti vandentvarkos projektų, finansuojamų  ES paramos lėšomis, sąrašą. Suderinus ES 
paramos skyrimą su įmonių stambinimo procesu būtina kartu įvertinti riziką, jog galimai nebus 
įsisavintos visos ES lėšos, ir sukurti konkretų veiksmų planą, kurio būtų imtasi, susidūrus su tokia 
situacija. 
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V. ES parama ir tendencijos 2014–2020 m. 

Šiame skyriuje pateikiamas priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ 
vertinimas, apimantis Europos Sąjungos paramos lėšų įtaką Lietuvos vandentvarkos ūkiui, vandentvarkos 
įmonių gyvybingumui ir susijusius Tyrimo klausimus. 

1. ES paramos, skirtos iki 2013 m., apžvalga 

Lietuvos vandentvarkos sektoriui iš Europos Sąjungos fondų per 2007–2013 m. buvo skirta daugiau kaip 2 
mlrd. litų. Iki tol, nuo 2000 iki 2006 m., iš Europos Sanglaudos fondo Lietuva vandentvarkos sektoriui plėtoti 
skyrė per 1,3 mlrd. litų. Iš 2007–2013 m. skirtų ES lėšų daugiau kaip 50 proc. sumos jau panaudota. Toliau 
pateikiamame paveiksle yra pavaizduotas 2007–2013 m. ES lėšų naudojimas. 

38 pav. ES paramos panaudojimas pagal 2007–2013 m. paramos programą180 

 

Kaip parodyta paveiksle aukščiau, iš skirtų dviejų milijardų litų liko nepaskirstyta vos 4 proc. Daugiausiai 
naujų sutarčių pasirašyta 2009 m., praėjus porai metų nuo 2007–2013 m. programavimo laikotarpio pradžios. 
Didžioji dalis projektų vis dar įgyvendinami. 2012 m. rugpjūčio mėn. visiškai įgyvendinti buvo 6 projektai, 
kurių vertė – apie 50 mln. litų. 

Vertinama priemonė yra vienas pagrindinių vandentvarkos projektų, skirtų pasiekti strateginiams sektoriaus 
tikslams, finansavimo šaltinių. Parama skirta keliomis kryptimis. Visų pirma, buvo remiamas nuotekų 
valymas ir įrenginių renovavimas bei plėtra. Antra, siekiant įgyvendinti plėtros Strategijoje numatytus tikslus 
ir ES direktyvas finansavimas buvo skiriamas nuotekų valymo ir vandens tiekimo tinklų renovavimui bei 
plėtrai. Europos Sąjungos lėšos buvo naudojamos ir plėtojant dumblo apdorojimo infrastruktūrą. Mažesnėmis 
apimtimis finansavimas teiktas vandens gerinimo įrenginių rekonstravimui ir statybai. 

Visos finansuojamos sritys atitinka Strategijoje numatytus tikslus. Tad iš esmės nustatytos finansuojamos 
veiklos sritys ir prioritetai nustatyti tinkamai. 
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1.1. ES paramos įtaka vandentvarkos sektoriui 

ES paramos įtaka vandentvarkos sektoriui vertinama keletu aspektų: poveikis įmonių gyvybingumui, 
techniniams sprendimams ir paslaugų kainai. 

1.1.1. ES paramos įtaka vandentvarkos įmonių gyvybingumui 

Visą 2000–2013 m. paramos laikotarpį vandentvarkos ūkis smarkiai plėtojosi. Buvo sukurta daug 
infrastruktūros. Vien vandens tiekimo ir nuotekų tinklų ilgis 2005–2011 m. padidėjo beveik 6 000 kilometrų. 
Dėl to smarkiai padidėjo suminė vandentvarkos sektoriaus valdomo turto vertė. Nuo 2007  iki 2011 m. 
Lietuvoje geriamojo vandens paslaugų prieinamumas padidėjo 9 proc., nuotekų tvarkymo – 13 proc. Nuo 
2007 m. nuotekų išvalymo rodiklio vertė padidėjo daugiau kaip dvidešimt procentų. ES parama taip pat 
prisidėjo prie geriamojo vandens kokybės gerinimo.  

Europos Sąjungos lėšos šiai tendencijai turėjo reikšmingos įtakos, kadangi parama buvo pagrindinis 
investicijų vandentvarkos sektoriuje finansavimo šaltinis. Toliau lentelėje parodyta ES lėšų įtaka 
vandentvarkos ūkio infrastruktūros plėtrai. 

39 pav. ES lėšų poveikis ūkio infrastrukt ūrai181 

 

2005 m. vandentvarkos įmonių už subsidijas įsigytas turtas sudarė vos keturis visos balansinės turto vertės 
procentus. Dėl intensyvaus ūkio subsidijavimo ilgalaikio materialaus turto, sukurto už subsidijas, balansinė 
vertė padidėjo iki beveik 40 proc. Per šešerius metus (nuo 2005 m.) vandentvarkos ūkis, be subsidijų, 
valdomo turto balansinę vertę padidino vos 35 proc. Reikia pažymėti, kad Europos Sąjungos lėšomis 
finansuojami projektai privalomai iš dalies turėjo būti finansuojami pačių įmonių lėšomis. Finansuojamiems 
projektams patvirtintos pareiškėjo ir savivaldybių lėšos iš viso 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
sudaro virš 210 mln. litų182.  

Pagal aukščiau paveiksle pateiktą informaciją ir atsižvelgiant į nuostolingą vandentvarkos įmonių veiklą 
galime daryti išvadą, kad įmonės savomis lėšomis nebūtų pajėgios sukurti analogiškos infrastruktūros. Tą 
patvirtina ir pačių įmonių bei savivaldybių išsakyta nuomonė. Šio tyrimo metu buvo išsiųstos užklausos 

                                                      

181 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateikti duomenys apie vandentvarkos įmones 
182ESPAD, 2007–2013 m. vandentvarkos vertinimas 
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vandentvarkos įmonėms ir savivaldybėms. Toliau paveiksle pavaizduoti respondentų atsakymai į klausimą 
„Kaip įmonė būtų planavusi savo veiklą, jei nebūtų gavusi ES paramos projektų įgyvendinimui?“. 

40 pav. Įmonių atsakymai į klausimą apie tai, kaip jos būtų planavusios veiklą be ES lėšų183 

 

Pagal apklausų duomenis, absoliuti dauguma įmonių nurodė, kad projektai nebūtų įgyvendinti, jeigu nebūtų 
Europos Sąjungos paramos. Iš keturiasdešimt į klausimą atsakiusių bendrovių penkiolika nurodė, kad 
projektai iš viso nebūtų įgyvendinami. Beveik 40 proc. įmonių nebūtų vykdžiusios vandentvarkos ūkio plėtros 
apskritai. Šešiolika įmonių nurodė, kad projektai būtų vykdomi, tačiau mažesnėmis apimtimis. Įmonių 
atsakymai kito pagal tai, kiek smarkiai mažėtų vykdomų projektų apimtys. Tačiau dauguma įmonių nurodė, 
kad būtų investuojama gerokai mažesnėmis apimtimis ir per daug ilgesnį laikotarpį, prioritetą teikiant 
eksploatuojamo turto išlaikymo ir renovacijos investicijoms, o ne plėtrai. Ekspertinio vertinimo būdu, 
remiantis informacija gauta susitikimų su vandentvarkos įmonėmis ir savivaldybėmis metu, be ES paramos 
investicijos vandentvarkos sektoriuje būtų iki 80-90 proc. mažesnės.  

Vos trys įmonės nurodė, kad iš esmės niekas nepasikeistų, visas reikiamas finansavimas būtų rastas arba 
pačių bendrovių balansuose, arba pritraukiant išorės finansavimą (pavyzdžiui, bankų paskolas). Būtent 
Vilniaus, Visagino ir Biržų vandentvarkos bendrovės nurodė, kad projektai būtų sėkmingai įgyvendinti. 
Tačiau tikėtina, kad, pavyzdžiui, Biržų vandentvarkos įmonė nebūtų pajėgi įvykdyti projektus be ES paramos. 
Palyginimui: šiai įmonei buvo skirta daugiau kaip 21 mln. litų Europos Sąjungos lėšų184, o 2011 m. jos 
pardavimo pajamos buvo 2,3 mln. litų, įmonė patyrė daugiau kaip 440 tūkst. litų nuostolių185. Taigi skirta 
Europos Sąjungos parama buvo beveik dešimt kartų didesnė negu metinės veiklos pardavimo pajamos. Tai 
dar kartą parodo, jog vandentvarkos įmonėms ne retai trūksta kompetencijų, vertinant galimybes vykdyti 
didelės apimties projektus ir teikiant duomenis kitoms institucijoms.  

Vandentvarkos įmonių veiklos pokyčiai paramą gavusiose srityse yra nepalyginamai geresni. Pvz., UAB 
„Joniškio vandenys“ nuotekų valyklos rekonstrukcija akivaizdžiai pagerino nuotekų ištakio rodiklius ir 
išsprendė dumblo tvarkymo problemą. Toje pačioje įmonėje infiltracijos rodikliai atskirose nuotekų 
surinkimo sistemose siekia 83 proc., bet nuotekų vamzdynų renovacijai vandentvarkos įmonės vadovų 
teigimu vidinių resursų skirti įmonė ir savivaldybė nepajėgios.  

                                                      

183 Įmonių ir savivaldybių apklausos duomenys 
184ESPAD, 2007 – 2013 m. vandentvarkosvertinimas 
185Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateikti duomenys 
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Kitas pavyzdys UAB „Vilniaus vandenys“ investicija į dumblo tvarkymo įrenginius. Akivaizdus teigiamas 
pokytis sprendžiant socialiai jautrią dumblo kvapų problemą ir dvigubos naudos projektas su perspektyva 
išgauti energiją panaudojant biodujų potencialą. Įmonės vadovaujančių specialistų nuomone tokiai įmonei 
kaip UAB „Vilniaus vandenys“ ir be ES paramos pavyktų pritraukti investicijas į panašius projektus kaip 
Vilniaus dumblo tvarkymo įrenginiai. 

ES parama prisidėjo prie vandentvarkos sektoriaus vystymosi dar ir tuo atžvilgiu, kad įmonės pradėjo 
sistemingai planuoti veiklą ir ieškoti sektoriaus tvariai plėtrai trukdančių kliūčių. Atsirado poreikis 
vandentvarkos įmonėms ir savivaldybėms iš naujo įvertinti siektinų rodiklių įgyvendinamumą ir atlikti 
atsakingesnį naujos perspektyvos vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo prieinamumo rodiklių planavimą. 

Pažymėtina, jog šiuo metu didelės apimties investicijos, finansuojamos ES lėšomis, gali turėti neigiamos 
įtakos vandentvarkos įmonių ir bendrai sektoriaus finansiniam tvarumui. 88 proc. reguliuojamų įmonių, 
kurios teikia duomenis VKEKK, veikla yra nuostolinga. Iš jų net pusė visiškai nekaupia lėšų turto atstatymui, 
t.y. bendrovių gaunamos pajamos padengia arba nepilnai padengia tik einamąsias išlaidas. Išliekant esamai 
situacijai sektorius taps pilnai priklausomas nuo subsidijų arba nebus palaikoma įsigyto turto techninė buklė 
bei trūks lėšų turto atstatymui. Todėl didelės investicijos, neefektyvinant įmonių veiklos ir neįgyvendinant 
„sąnaudų susigrąžinimo” principo, ilgalaikėje perspektyvoje įmonių gyvybingumui turi neigiamą įtaką. Tuo 
tarpu įmonėms, kurių veikla pagrįsta ekonominiais principais (iš jų – „sąnaudų susigrąžinimo“ principu), ES 
parama turi teigiamą įtaką. 

Apibendrinant ES paramos įtaką vandentvarkos sektoriaus gyvybingumui galima daryti išvadą, kad be didelio 
masto ES paramos vandentvarkos įmonės nebūtų pajėgios įgyvendinti plėtros projektų ir pasiekti valstybės 
numatytų strateginių tikslų bei įgyvendinti ES reikalavimų. Todėl, esant dabartinei sektoriaus struktūrai ir 
veiklos efektyvumui, reikšmingos subsidijos yra būtinos. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje yra rizika, jog 
nepertvarkius sektoriaus veiklos, ES paramos turės neigiamos įtakos sektoriaus gyvybingumui ir finansiniam 
tvarumui.  

1.1.2. ES paramos lėšų įtaka techniniams sprendimams 

Pastaraisiais 20 metų Lietuvos Respublikos vandentvarkos sektoriuje diegiami techniniai sprendiniai ir 
technologijos buvo iš šalių, rėmusių Lietuvos narystę Europos Sąjungoje ir buvusių mūsų advokatėmis 
derantis dėl stojimo sutarties į ES. Pirmieji dvišalio bendradarbiavimo projektai buvo įgyvendinami padedant 
šalims donorėms – Danijai, Švedijai ir Suomijai, bendrai finansuojamų aplinkos apsaugos projektų 
vykdytojams, po Pasaulio banko ir ERPB inicijuotų studijų dirbusioms inžinerijos konsultacinėms įmonėms.  
Įvairovė pastebima vėlesniuose bendrai su PHARE ir ISPA bei Sanglaudos fondo finansuotuose projektuose. 
Nors ne visi sprendiniai buvo sėkmingi, šiame procese vandentvarkos įmonių darbuotojai galėjo mokytis ir 
praktikoje įgyti įgūdžių, kaip iš gausios pasiūlos atsirinkti ir pritraukti technologinius sprendinius, vėliau tai 
virto darbuotojų patirtimi ir kompetencija. Taip didžiųjų vandentvarkos įmonių darbuotojai įgijo tinkamų 
įgūdžių atrinkti geriausias prieinamas technologijas (BAT) ir taikyti geriausiąją gamybos patirtį (BAP) 
kuriant vandentvarkos infrastruktūrą Lietuvoje. 

Turime pažymėti, kad pastarąjį dvidešimtmetį didžioji technologinių sprendinių dalis gauta iš Danijos, 
Švedijos, Suomijos technologijų tiekėjų; šių šalių vyriausybės, skatindamos technologijų eksportą per dvišalį 
bendradarbiavimą, sukūrė sąlygas ilgainiui atsirasti inžinerijos kompanijų sprendimų vyravimui rinkoje. 
Pastaraisiais metais pastebimos tendencijos, kad vietiniai Danijos ar Švedijos valdančiųjų inžinerijos 
kompanijų padaliniai/kompanijos didina techninių–technologinių sprendinių gamą, dabar siūlomi ir vokiečių, 
prancūzų, olandų ar norvegų sukurti techniniai – technologiniai sprendiniai, taigi  vandentvarkos sektoriuje 
atsiranda technologinės įrangos pasiūlos įvairovė. 

Beveik visus technologijų ir techninių sprendimų tiekėjus galima rasti Vandens tiekėjų asociacijos 
tinklalapyje, tai asociacijos narių arba rėmėjų statusą turinčios įmonės. Esama vandentvarkos ūkio įmonių ir 
paslaugų tiekėjų veikla tose pačiose asocijuotose organizacijose turi nekelti dvejonių dėl galimo interesų 
konflikto parenkant ar pritaikant techninius sprendinius projektavimo, konkursinės dokumentacijos rengimo, 
viešųjų pirkimų ar įgyvendinimo stadijose. Vandens tiekėjų asociacijai reikėtų apsvarstyti būtinybę pasiūlyti 
trauktis iš asociacijos narių ir rėmėjų inžinerijos, technologijų tiekėjų ir rangovinėms įmonėms – taip 
tolesnėje veikloje būtų išvengta interesų konflikto. 



 

120 

Geras pavyzdys yra dumblo tvarkymo problemų sprendimo seka vandentvarkos sektoriuje. Inicijuotas 
regioninis dumblo tvarkymo lygmuo, tinkamai suplanuotos investicijos bei  parengtas projektų sąrašas 186, 
leido miestų dumblo valymo įrenginiuose suprojektuoti tokias technologijas, kad būtų pašalintos ir aplinkos 
apsaugos problemos, ir panaudotas susidarančių biodujų potencialas energijos gavybos įrenginiuose. 

Veikiant ES paramos mechanizmui vandentvarkos sektoriuje galėjo atsirasti prieš gerą dešimtmetį tik 
svajonėmis buvę sprendiniai su žinomais prekių ženklais – „Degremont“, „Pall“ ir kt.  

Šių dienų didžiųjų vandentvarkos įmonių veiklos planavimo, valdymo sprendimų ir technologijų ir įrangos 
arsenalas artėja prie gerosios patirties ir būdų, taikomų valdant ir eksploatuojant vandentvarkos sistemas, 
užtikrinant jų veiklą. Deja, mažosioms vandentvarkos įmonėms techninės technologinės pažangos 
integravimas į kasdieninę veiklą dar yra ateities dalykas. 

Bendrai, ES parama turėjo teigiamą įtaką techniniams vandentvarkos sprendimams. Tačiau kai kur ES parama 
paskatino priimti ekonomiškai nepagrįstus ir neatsakingus sprendimus. Tai daugiau būdinga mažesnėms 
vandentvarkos įmonėms ir savivaldybėms, kurios susiduria su kompetencijos trūkumu priimant valdymo 
sprendimus, kurie užtikrintų tvarią vandentvarkos įmonių veiklą. 

1.1.3. ES paramos įtaka paslaugų kainai 

Tinklų plėtra didina bendrovės patiriamas sąnaudas, nes tenka administruoti ir eksploatuoti daugiau 
infrastruktūros, tačiau tinklų ir sistemų renovavimas mažina įmonių patiriamus nuostolius, nes mažėja avarijų 
skaičius, pasiekiami geresni techniniai rodikliai ir pan. Kadangi didžiausia dalis ES finansavimo skirta tinklų 
plėtrai (siekiant įgyvendinti 2008–2015 m. programoje numatytus geriamojo vandens ir centralizuoto nuotekų 
tvarkymo rodiklius), Europos Sąjungos paramos lėšos didino vandentvarkos paslaugų kainas. Remiantis 
vandentvarkos bendrovių paraiškų dėl projektų finansavimo specialiosiomis (B) dalimis, kuriose grindžiamas 
paramos poreikis, ES lėšomis vykdomi projektai turi teigiamą poveikį didinant paslaugų vartojimą dėl naujų 
vartotojų prijungimo, tačiau papildomai gaunamos pajamos nepadengia papildomų turto palaikymo sąnaudų, 
todėl projektai didina paslaugų kainą (pavyzdžiui, bendrovė „Šilalės vandenys“, vykdydama infrastruktūros 
plėtros projektą, projekto finansavimo specialiojoje (B) dalyje įvertino, kad nuotekų tarifas turi išaugti 12 
proc. dėl naujos infrastruktūros sukūrimo). Taigi vykdant plėtros darbus numatoma, kad siekiant investicijų 
atsipirkimo net su didelėmis subsidijomis paslaugų tarifai turi didėti. 

Šio Tyrimo metu jau aptarta, kad Europos Sąjungos paramos įtaka paslaugų kainai yra didžiulė tuo aspektu, 
kad tvirtinant sąnaudas ES lėšomis sukurto turto nusidėvėjimas netraukiamas į savikainą, o turėtų. Tai gerokai 
padidintų dabartines paslaugų kainas Lietuvoje. Taip pat pabrėžtina, jog dauguma įmonių nesikreipė į 
VKEKK dėl paslaugų kainos peržiūrėjimo, nors didelės apimties projektai turėjo reikšmingą įtaką paslaugų 
savikainai.  

1.2. ES paramos įtaka bendrajam Lietuvos ūkiui ir regionams 

Pasaulyje prasidėjęs ekonominis nuosmukis 2009 m. apėmė ir Lietuvą. Dėl sumažėjusios ekonominės veiklos, 
lėšų trūkumo ir bankų sektoriaus krizės smarkiai sumažėjo investicijos į šalies ūkį. Recesija prasidėjo įpusėjus 
2007–2013 m. ES programavimo laikotarpiui. Lietuvos vandentvarkos ūkis recesijos metu gavo nemažas 
Europos Sąjungos lėšas, reikalingas investuoti į sektoriaus infrastruktūrą. Toliau paveiksle parodytas ES lėšų 
išmokos vandentvarkos sektoriuje lyginant su bendromis materialinėmis investicijomis Lietuvoje. 

                                                      

186 Investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje, sutarties Nr.2005/6ND/P/LT, II tomas: Dumblo tvarkymo 
investicinė programa, Galimybių studija, 2006 m. balandis, Įsakymas „Dėl LR Aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. 
Įsakymo Nr.D-667 „Dėl priemonės  Nr.VP3-3.1-AM-01-„Vandens tiekimo ir nuotekų tšvarkymo sistemų renovavimas ir 
plėtra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ Valstybės projektų sąrašo Nr.01 parvirtinimo“ pakeitimo, 
2009 04 24. 
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41 pav. Materialinės investicijos Lietuvoje187 

 

Prieš ekonominį sunkmetį Lietuvoje materialinės investicijos per metus viršijo 30 mlrd. litų. Prasidėjus 
recesijai jos smarkiai mažėjo, kol galiausiai 2010 m. pasiekė savo mažiausią vertę, kai Lietuvos ūkyje buvo 
investuota kiek mažiau negu 12 mlrd. litų. Europos Sąjungos parama pagal 2007–2013 m. programą buvo 
suteikta būtent mažiausio investicinio aktyvumo laikotarpiu. Vandentvarkos sektoriuje 2010 m. panaudota 
apytiksliai pusė milijardo litų. Taigi ES parama ir investicijos į vandentvarkos ūkį sušvelnino sumažėjusių 
materialinių investicijų efektą. Į šalies ekonomiką įlieta papildomo kapitalo, kuris padėjo valstybei vykdyti 
ekspansyviąją fiskalinę politiką. 

Materialinės investicijos vandentvarkos sektoriuje pirmiausia prisidėjo prie bendro vidaus produkto kūrimo, 
ypatingai statybų sektoriuje. Pagrindines ES lėšomis finansuotų projektų išlaidas sudaro tokios grupės: 
statybos, remonto darbai, įrangos ir įrenginių pirkimas, paslaugos ir projekto administravimas. Iš šių išlaidų 
grupių į pridėtinės vertės skaičiavimą yra įtraukiamos tik paslaugos ir statybos bei remonto darbai, kurių 
finansavimas iš 2007-2013 m. Priemonės kartu su vandentvarkos įmonių ir savivaldybių nuosavomis lėšomis 
sudaro 2,2 mlrd. litų. Kadangi 98 proc. išlaidų yra nukreiptos į statybą ir remontą, pridėtinei vertei 
apskaičiuoti naudojamas viešojo sektoriaus išlaidų statyboms multiplikatorius - 1,6188. Kadangi 
multiplikatorius yra apskaičiuotas bendrai statybų sektoriui, tikėtina, kad statybų vandentvarkos sektoriuje 
multiplikatorius būtų mažesnis (ilgalaikėje perspektyvoje investicijos į kelių, kitos susisiekimo 
infrastruktūros, energetikos ir kt. statybas sukuria daugiau pridėtinės vertės negu investicijos į 
aplinkosauginius projektus).  

Kita dalis, kurios poveikį reikia vertinti, yra susijusi su naujais vandens ir nuotekų sistemomis 
besinaudojančiais vartotojais. Tačiau atsižvelgus į santykinai mažą poveikį BVP (kadangi lėšos buvo 
naudojamos kitoms paslaugoms įsigyti, o įvedus vandentiekį vartotojai perskirsto lėšas ir panaudoja dalį jų 
atsiskaitymams už vandenį), šis poveikis papildomai vertintas nebuvo.  Taip pat pabrėžtina, jog Priemonės 
didžiausia sukurta vertė yra aplinkosauginio bei socialinės gerovės pobūdžio.  

                                                      

187Lietuvos Respublikos statistikos departamentas 
188

 Halle Institute for Economic Research 
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42 pav. Priemonės poveikis BVP 

 

Vertinant Priemonės poveikį regionams, išskiriamos dvi pagrindinės veiklos sritys – dumblo apdorojimo 
projektų finansavimas ir kiti vandentvarkos projektai (tinklų plėtra, renovacija ir kt.). Dumblo apdorojimo 
projektų finansavimas ir prioriteto šiai sričiai suteikimas vertinamas kaip gerosios valstybės planavimo 
praktikos pavyzdys. Bendras projektų tikslas - iki 2013 metų sukurti regionines dumblo tvarkymo sistemas 
didžiuosiuose miestuose, kurie aptarnautų ir aplinkinius rajonus.  Projektai vykdomi pagal 2006 m. parengtą 
dumblo tvarkymo Lietuvoje investicinę programą189, įvertintus dumblo tvarkymo poreikius. Parama 
paskirstyta taip, jog dumblo apdorojimo problemos būtų išspręstos visoje valstybėje ir būtų nutrauktas 
aplinkai žalingas dumblo šalinimas dumblo sąvartynuose ir kt. talpyklose.  

Toliau pateiktas paveikslas parodo kitų veiklų (tinklų plėtros, renovacijos ir kt.) finansavimo ES lėšomis 
bruožus pagal regionus.  

Grafike, kairėje, pateikta informacija, kiek 2007–2013 m. paramos lėšų buvo skirta skirtingose įmonėse 
prijungti vienam papildomam vartotojui (dauguma projektų dar nebaigti, tad remtasi įmonių įsipareigojimais 
dėl naujų vartotojų prijungimo rodiklių reikšmių). Analizė rodo, kad skirta ES parama vienam naujai 
prijungtam vartotojui nepriklauso nuo įmonės dydžio, t. y. nėra tendencijos, kad įmonės dydis lemtų naujo 
vartotojo prijungimo kainą. Tačiau apskritai pastebimi ryškūs skirtumai tarp vieno vartotojų prijungimo 

                                                      

189 Investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje, sutarties Nr.2005/6ND/P/LT, II tomas: Dumblo tvarkymo 
investicinė programa, Galimybių studija, 2006 m. balandis, Įsakymas „Dėl LR Aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. 
Įsakymo Nr. D-667 „Dėl priemonės  Nr.VP3-3.1-AM-01-„Vandens tiekimo ir nuotekų tšvarkymo sistemų renovavimas 
ir plėtra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ Valstybės projektų sąrašo Nr.01 parvirtinimo“ pakeitimo, 
2009 04 24. 
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kainos, kuri svyruoja nuo 4 iki 33 tūkst. litų190. Taigi skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios vertės – beveik 
30 tūkst. litų.  

Projektų vieneto kainos rodiklius tarpusavyje lyginti sudėtinga, kadangi skirtinguose projektuose į sumą yra 
įtraukiamos skirtingos išlaidos, skirtinga darbų apimtis, taip pat taikomi skirtingi technologiniai sprendimai. 
Naujuoju finansavimo periodu siūlome rinkti detalesnę informaciją apie projektų sudėtines dalis ir jų kainas, 
tokiu būdu sudarant galimybes tiksliau lyginti projektų efektyvumą. 

43 pav. ES parama 1 vartotojo prijungimui ir 1 regiono gyventojui191 

 
 

Antrame grafike dešinėje pavaizduota, kokia Europos Sąjungos paramos dalis tenka vienam vandentvarkos 
įmonės aptarnaujamos teritorijos gyventojui. Šios reikšmės palygintos su teritorijose gyvenančių žmonių 
skaičiumi. Panašiai kaip naujo vartotojo prijungimo kainos atveju, duomenys aiškių tendencijų nerodo. 
Parama vienam gyventojui gana smarkiai svyruoja visame ūkyje imant apskritai (planuojamo naujų vartotojų 
prijungimo duomenys pagal savivaldybes pateikti 22 priede). Paramos, skirtos penkiems didžiausiems 
Lietuvos miestams ir likusioms savivaldybėms, palyginimas parodė, kad priemonė buvo orientuota į regioninę 
plėtrą. Parama, tenkanti vienam 5 didžiausių miestų gyventojui, buvo beveik dvigubai mažesnė negu parama, 
tenkanti vienam gyventojui likusiuose regionuose (atitinkamai 360 Lt ir 670 Lt). 

Šiame tyrime taip pat buvo vertinamos Europos Sąjungos skirtų lėšų ir regionų atsilikimo nuo 2008–2015 m. 
plėtros strategijoje užbrėžtų tikslų tarpusavio santykis, siekiant įvertinti, ar regionams, kuriuose paslaugų 
prieinamumo problema yra opiausia, buvo skiriama daugiau ES finansavimo. Toliau pateiktame paveiksle 
pavaizduota priklausomybė tarp prieinamumo rodiklių ir skirtos ES paramos. 
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 Šiame grafike nepateikta „Neringos vandenų“ kaina. Šioje įmonėje vienam vartotojui prijungti buvo skirta daugiau kaip 100 000 

litų. 

191 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenys bei ESPAD, 2007 – 2013 m. vandentvarkos vertinimo duomenys 
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44 pav. Skirtos ES lėšos ir atitinkami paslaugų prieinamumo rodikliai 192 

 

Vertinant absoliučiomis vertėmis, įmonės, beveik pasiekusios Strategijoje numatytus rodiklius (95–100 proc. 
paslaugų prieinamumas), ir įmonės, kurių paslaugų prieinamumo rodikliai prasčiausi (mažiau negu 65 proc.) 
gavo panašaus dydžio finansavimą, kiek daugiau nei 500 mln. litų. Geriausias prieinamumo rodiklių reikšmes 
turinčios bendrovės savo aptarnaujamose teritorijose turi apie 24 tūkst. paslaugų negaunančių gyventojų, o 
blogiausias rodiklių reikšmes turinčios bendrovės (kurių paslaugų prieinamumas mažesnis negu 65 proc.) 
savo aptarnaujamose vietovėse turi virš pusės milijono paslaugų negaunančių gyventojų. 

ES parama buvo skirta aglomeracijoms, turinčioms daugiau kaip 2000 gyventojų. Papildomų kriterijų, kaip 
skirstyti ES lėšas vandentvarkos paslaugų plėtrai atskiriems regionams, nebuvo nustatyta. Taigi siekiant 
prijungti naujus vartotojus nebuvo taikomas prioritetas didesnį finansavimą skirti regionams, kuriuose 
didžiausias skaičius vartotojų neturi prieigos prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo. Tačiau, 
netgi netaikant papildomų kriterijų, ES parama prisidėjo prie regioninės plėtros, kadangi didžioji dalis lėšų 
skirta rajonų ir mažesnių miestų savivaldybėms. Penkių didžiausių Lietuvos miestų, kuriuose gyvena virš 40 
proc. visų Lietuvos gyventojų, vandentvarkos įmonėms buvo skirta ~25 proc. visos 2007-2013 m. ES 
paramos. Sprendimas didelę dalį lėšų skirti miestams vertinamas teigiamai, kadangi investicijos miestuose yra 
efektyvesnės, t.y. investavus tokio pat dydžio lėšas paslaugų prieinamumas suteikiamas didesniam naujų 
vartotojų skaičiui negu gyvenvietėse ar kaimiškose teritorijose. 

1.3. ES paramos tikslai ir rodikliai  

2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje bei susijusiuose dokumentuose nustatyti keturi 
Priemonės rodikliai. Rezultato rodiklis -  gyventojų, kurie naudojasi centralizuotomis nuotekų surinkimo ir 
tvarkymo paslaugomis, dalies padidėjimas  (proc.). Produkto rodikliai – i)  gyventojai, prisijungę prie naujai 
įrengtų nuotekų surinkimo tinklų  (gyventojų skaičius); ii) gyvenamosios vietovės, kuriose renovuota 
(pastatyta) vandens tiekimo ir (ar) nuotekų sistema  (vnt.); iii)  pastatyti dumblo apdorojimo įrenginiai  (vnt.). 

Tikėtina, jog bus pasiekta tik dalis užsibrėžtų Priemonės tikslų: 

• Europos Sąjungos priemonės tikslas gyventojų, kurie naudojasi centralizuotomis nuotekų surinkimo 
ir tvarkymo paslaugomis, dalies padidėjimas 8 proc., tikėtina, nebus pasiektas. Buvo suplanuota, kad 
prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų bus prijungta 270.000 gyventojų. Tačiau iš viso 
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pasirašytose finansavimo sutartyse numatyta, kad bus prijungta apie 150 000 naujų gyventojų 
(pasiekta reikšmė – 18.056 arba 7 proc. nuo suplanuotos rodiklio reikšmės). Apklaustos 
vandentvarkos įmonės nurodė (išskyrus 4 įmones, kurios susiduria su sunkumais), kad finansavimo 
sutartyse prisiimti įsipareigojimai dėl naujų vartotojų prijungimo bus pasiekti. Taigi Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo rodiklis, tikėtina, bus pasiektas tik 56 proc.   

• Suplanuota produkto rodiklio -   gyvenamosios vietovės, kuriose renovuota (pastatyta) vandens 
tiekimo ir (ar) nuotekų sistema  - reikšmė turėtų būti pasiekta. Pagal pasirašytas sutartis numatoma, 
jog bus renovuota (pastatyta) sistemos 362 gyvenamosiose vietovėse (numatyta priemonės rodiklio 
reikšmė – 300, jau pasiekta reikšmė – 88 arba 29 proc. nuo suplanuotos rodiklio reikšmės).      

• Suplanuoti tikslai dumblo apdorojimo srityje taip pat turėtų būti pasiekti. Pagal pasirašytas sutartis 
numatoma, jog bus pastatyti 23 dumblo apdorojimo įrenginiai  (numatyta priemonės rodiklio reikšmė 
– 20, pasiekta reikšmė – 8 arba 42 proc. nuo suplanuotos rodiklio reikšmės). 

Sektoriaus efektyvumo vertinimo dalyje pastebėta, kad kai kurie Strategijoje numatyti rodikliai taip pat nebus 
pasiekti. Didžiausias atsilikimas – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumo 
srityje. Taigi pastebimas sistemingas tikslų nepasiekimas visame sektoriuje, pavaizduotas paveiksle žemiau. 

45 pav. Strateginių paslaugų prieinamumo tikslų (rodikli ų palyginimas)193 

 

Rengiant Strategiją nebuvo išsamiai įvertintas realus investicijų poreikis ir sektoriaus galimybės įgyvendinti 
pokyčius bei pasiekti tikslus. Strategijoje buvo numatytas 33 proc. prisijungusių gyventojų prie nuotekų 
surinkimo ir tvarkymo tinklų padidėjimas. Ši procentinė vertė sudaro per milijoną naujų vartotojų. Tačiau 
planuojant pagrindinę Strategijos įgyvendinimo priemonę – ES paramą – numatytas net 75 proc. mažesnis 
naujai prisijungusių gyventojų skaičius, palyginti su strategijoje numatyto rodiklio reikšme. Taigi nebuvo 
įvertinta, kaip bus prijungti likę 75 proc. numatytų naujų vandentvarkos paslaugų vartotojų. 

                                                      

193 Konsultanto išvados paremtos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 
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Strategijoje numatyta, jog uždaviniams pasiekti reikia 3,4 mlrd. litų, iš kurių pagrindinis finansavimo šaltinis - 
ES parama - turėtų padengti 1,57 mlrd. litų. Nebuvo detaliai atsižvelgta į įmonių galimybę investuoti ir kaip 
bus finansuojamas poreikio likutis. Daugumos mažesnių bendrovių vien ES finansuojamos investicijos daug 
kartų viršijo metines pajamas ir tuo labiau – investicijas, įgyvendinamas įmonių savomis lėšomis. 
Pažymėtina, jog 2007–2013 m. paskirstyta daugiau lėšų negu numatyta Strategijoje, tačiau Priemonės rodiklių 
reikšmės taip pat nebus pasiektos. 

Rodiklių nepasiekimui įtakos turėjo ir ES paramos planavimas programavimo metu. Tai patvirtina rizika, jog 
suplanuoti Priemonės paslaugų prieinamumo plėtros rodikliai nebus pasiekti. Galima išskirti keletą 
pagrindinių Priemonės planavimo problemų:  

• Rodiklių reikšmės nustatytos nepagrįstai ir pilnai neįvertinus išorinių sąlygų. Planuojant Priemonės 
tikslus ir finansavimo sąlygas nebuvo sisteminio požiūrio į finansavimo poreikį, nepilnai atsižvelgta į 
vandentvarkos įmonių ir savivaldybių turimas kompetencijas ir motyvaciją, kurie tiesiogiai įtakoja 
projektų/technologijų/sprendimų parinkimą ir pasiekiamus rodiklius. Projektų atrankos metu 
nevertinta, kiek individualūs projektai prisidės prie bendro Priemonės rodiklio pasiekimo. Taip pat, 
siekiant tiksliau įvertinti sektoriaus galimybes, vandentvarkos įmonės ir savivaldybės turėjo būti 
daugiau įtrauktos į planavimo procesą (pvz., jau planavimo etape pateikdamos galimybes pasiekti 
rodiklius).  

• Rodiklių reikšmės nesuderintos su finansavimo sąlygomis. Numatytos rodiklių reikšmės galėjo būti 
pasiektos, taikant mažesnį finansavimo intensyvumą ir kt. sąlygas, skatinančias vandentvarkos 
įmones ieškoti ekonomiškai naudingiausių sprendimų. Situacija, kai ES ir nacionalinėmis biudžeto 
lėšomis finansuojama virš 90 proc. projektų vertės ir 70 proc. projektų atvejų vandentvarkos įmonės 
neprisideda nuosavomis lėšomis, kadangi finansuoja savivaldybės, neskatina vandentvarkos įmonių 
ieškoti efektyviausių ir rezultatyviausių projektų tikslams pasiekti.  

• Komunikacijos stoka tarp AM departamentų ir nesuderinti strateginiai dokumentai. Planuojant 
finansavimo sąlygas neatsižvelgta į teisės aktus, kurie numatė, jog ES paramą gali gauti tik 
licencijuoti paslaugų tiekėjai. 

Įmonių ir savivaldybių lygmeniu susidurta ir su gebėjimų trūkumu planavimo srityje. Skaičiuojant ir vertinant 
rodiklius buvo taikomos nepagrįstos prielaidos, kuriomis remiantis vėliau nustatyti nepasiekiami tikslai. Tai 
ypač buvo aktualu 2000–2006 m. finansavimo laikotarpiui. Pavyzdžiui, lankantis įmonėse ir savivaldybėse 
pastebėta, kad kai kuriais atvejais planavimo etape buvo numatytas prijungti gyventojų skaičius viršijo toje 
teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičių. Todėl įmonės pateko į situaciją, kai joms nustatytas rodiklis yra 
neįgyvendinamas. Be to, savivaldybės, kurios yra pagrindinės vandentvarkos bendrovių akcininkės, 
siekdamos gauti daugiau lėšų dar padidindavo šiuos rodiklius. Planuodamos 2007–2013 m. investicijas ir jau 
turėdamos patirties, įgytos pirmame finansavimo etape, vandentvarkos įmonės prisiėmė įvykdomus 
įsipareigojimus dėl rezultatų. Taip pat pastebėta, kad mažesnėse bendrovėse administracija ir vadovai didžiąją 
laiko dalį skiria ES lėšomis finansuojamų projektų vykdymui ir administravimui, tačiau mažai dėmesio 
skiriama verslo planų, strateginių investicijų alternatyvų vertinimui ir pan. Tai gali lemti didesnę investicijų 
kainą ir vieno vartotojo prijungimo kainos svyravimus skirtinguose regionuose. 

Vienas esminių planavimo proceso trūkumų, į kurį reikėtų atžsivelgti naujajame 2014–2020 m. laikotarpio 
planavimo procese, yra ekonominių atrankos rodiklių, pagal kuriuos atrinkti remiami projektai, trūkumas. 
Kaip nurodyta pirmiau, vieno vartotojo prijungimo kaina skirtinguose Lietuvos regionuose buvo nuo 4 iki 33 
tūkst. litų. APVA taip pat nurodė poreikį nustatyti aiškius projektų efektyvumo kriterijus, kuriuos atitinkantys 
projektai būtų įtraukiami į valstybės projektų sąrašą. Dar viena svarstytina alternatyva – atrinkti finansuotinus 
projektus iš didesnio projektų sąrašo pagal efektyvumo rodiklius. Detaliau šie pasiūlymai aptarti V skyriaus 
2.1 poskyryje – ES paramos poreikis ir prioritetai 2014-2020m.  
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Pagal SMART194 metodiką išanalizuoti šiuo metu galiojantys nustatyti rodikliai ir galimi alternatyvūs. Toliau 
pateiktoje lentelėje pateikti mūsų analizuoti rodikliai. 

46 pav. Esami ir alternatyvūs Priemonės rodikliai 

 

Naudojantis SMART metodika nustatyta, kad kiekvienas iš 2007–2013 m. paramos rodiklių galėtų būti 
pakeistas efektyvesniu: 

• Gyvenamųjų vietovių skaičius vienetais rodiklis (veiksmų programos rodiklis) neatitinka R195 
kriterijaus. Tikslų vertinimas pagal vietovių skaičių neapima santykinio palyginimo. Nesudaroma 
galimybė vertinti alternatyvas, nes kiekviena vietovė rodiklio aspektu vis tiek yra lygi vienam 
vienetui.  

• Gyventojų, prisijungusių prie naujų nuotekų tinklų, kriterijaus probleminiai aspektai jau kelis kartus 
aptarti šiame tyrime. Apibendrinant reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad vertinimas pagal gyventojų 
skaičių neužtikrina galimybės tinkamai išmatuoti rezultatus. Dėl šios priežasties pagal SMART 
metodiką šis rodiklis neatitinka ir M196 kriterijaus.  

• Iš esamų kriterijų pastatytų dumblo apdorojimo įrenginių skaičius vienetais yra labiausiai tinkamas. 
Šio rodiklio trūkumas panašus kaip ir gyvenamųjų vietovių skaičiaus atveju. Nėra galimybės vertinti 
alternatyvų ir pajėgumų, nes pagal rodiklį du skirtingi įrenginiai turi vienodą svorį. Tačiau, 
atsižvelgiant į tai, jog dumblo apdorojimo įrenginių skaičius ir reikalingi pajėgumai buvo apibrėžti 
atskiroje galimybių studijoje, apimančioje dumblo apdorojimo poreikius visoje Lietuvoje, šis rodiklis 
yra pakankamas. 

Nustatyti rodikliai neapima visų pagrindinių finansuojamų veiklos rūšių. Pavyzdžiui, atsižvelgiama tik į 
nuotekų prieinamumo didinimą, nors didelė dalis lėšų skirta geriamojo vandens infrastruktūros plėtrai. Taip 
pat nevertinti laimėjimai tinklų renovavimo, nuotekų valymo ir vandens kokybės gerinimo srityse. 

Remiantis šio tyrimo metu padarytomis išvadomis apie vandentvarkos ūkį pasiūlyti penki alternatyvūs 
rodikliai: 

• Pirmiausia, rekomenduojama vietoj naujai prijungtų gyventojų skaičiaus nustatyti naujų sutarčių su 
namų ūkiais vartotojais skaičių, nes šis rodiklis yra tiksliai ir aiškiai pamatuojamas. Siūlymas sietinas 
su pasiūlyta prieinamumo rodiklio nustatymo metodika remiantis būstų skaičiumi (detaliau žr. II 
skyriaus 2 poskyryje). 

• Vertinti naujų vartotojų prijungimą ne tik prie naujai nutiestų nuotekų surinkimo tinklų, bet ir prie 
naujai nutiestų geriamojo vandens tinklų. 

                                                      

194Angl. Specific (konkretus ir siaurai apibrėžtas), Measurable (išmatuojamas), Attainable (pasiekiamas), Relevant (prasmingas), 
Timely (apribotas laiku) 

195Angl. Relevant (prasmingas) 
196Angl. Measurable (išmatuojamas) 
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• Rekomenduojamas investicijų į dumblo apdorojimą rodiklis – faktiškai perdirbamo dumblo kiekio 
padidėjimas įgyvendinus projektą. Siekiant sukurti efektyvų ir tikslų matavimo rodiklį tinklų 
renovavimo projektams siūloma vertinti renovuotų tinklų faktinį kilometrų ilgį ir tinklų techninių 
duomenų gerėjimą (pavyzdžiui, netekimų ir infiltracijos). 

• Taip pat siūloma renovacijos projektus vertinti pagal netekimų ir infiltracijos rodiklių gerėjimą. 
Detaliau žr. V skyriaus 2.1 poskyryje.  

Jeigu tikslams pasiekti būtų nustatyti šie rodikliai, atsirastų paskata įmonėms ir savivaldybėms remti būtent 
tuos projektus, renovuoti būtent tuos kilometrus, kuriuose tikimasi didžiausių techninių rodiklių pagerėjimo 
verčių. Taip į ūkį investuojamos lėšos būtų pasvertos ekonominiu ir atsiperkamumo aspektu. 

1.4. ES paramos probleminės sritys, remiantis apklausos rezultatais 

Vandentvarkos įmonėms ir savivaldybėms išsiųstuose klausimynuose buvo paprašyta nurodyti pagrindines 
problemas, su kuriomis susiduriama įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus projektus. Toliau pateikta 
lentelėje apibendrinti iš įmonių ir savivaldybių gauti atsakymai. 

47 pav. Įmonių ir savivaldybių nurodytos problemos vykdant ES lėšomis remiamus projektus197 

 

Iš pateiktos lentelės matyti, kad tik aštuonios įmonės ir šešios savivaldybės pareiškė, kad įgyvendindamos 
Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus, nesusiduria su rimtesnėmis problemomis. Tačiau 
dauguma įmonių ir savivaldybių nurodė šiuos pagrindinius ES projektų įgyvendinimo trūkumus: 

• Administravimas ir viešieji pirkimai. Daugiausia sunkumų vandentvarkos įmonės ir savivaldybės 
patiria dėl laikui imlių viešųjų pirkimų ir dažnų teisminių procesų. Tai patvirtina faktas, kad net dėl 
64 projektų sutarčių vyko arba šiuo metu dar vyksta teisminiai procesai. Iš viso šių projektų vertė 
daugiau kaip pusė milijardo litų, įskaitant PVM. 

• Lėšų trūkumas. Vandentvarkos įmonės susiduria su nuosavų lėšų trūkumu investicijoms finansuoti. 
Kai kurios įmonės nurodė, kad trūksta ir apyvartinių lėšų, pagrindinė lėšų trūkumo priežastis – per 
mažas nustatytas paslaugų tarifas.  

• Lankstumo nebuvimas. Daugiausia sunkumų vandentvarkos įmonės turėjo dėl išlaidų, nenumatytų 
techniniuose projektuose, pripažinimu tinkamomis. Per interviu su vandentvarkos įmonių 

                                                      

197 Vandentvarkos įmonių ir savivaldybių apklausos rezultatai 
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darbuotojais išryškėjo, kad parengti investicijų projektai dėl prastos kokybės ir atsiradusios 
papildomos informacijos buvo tikslinami, todėl kito ir projektų išlaidos. Įmonių darbuotojai atkreipė 
dėmesį, kad šių išlaidų patvirtinimas tinkamomis yra labai sudėtingas ir ilgas procesas. Didelė dalis 
išlaidų negalėjo būti pripažintos tinkamomis.198 

• Per siauros finansavimo kryptys. Vandentvarkos įmonių nuomone, 2007–2013 m. nebuvo skirta 
arba buvo skirta per mažai lėšų vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacijai, geležies šalinimo iš 
vandens įrenginių statybai, paviršinių nuotekų valymui. Remiantis LR aplinkos ministerijos pateikta 
informacija renovacija ir geležies šalinimo iš vandens įrenginių statyba nesutapo su svarbiausiais 
valstybės prioritetais, kurie buvo nustatyti atsižvelgiant į ribotą lėšų kiekį ir siekiant ateityje išvengti 
galimų ES sankcijų. 

• Gyventojų nenoras jungtis prie naujų tinkl ų. Detali šios problemos analizė pateikta IV skyriaus 5 
poskyryje. 

• Rangovai ir darbų kokybė. Tiek apklausos, tiek interviu su vandentvarkos įmonių darbuotojais metu 
buvo nurodyta, kad rangovų parengti investicijų projektai ir atlikti darbai nepakankamai kokybiški. 
Pagrindinės priežastys – viešieji pirkimai, vykdomi atrenkant rangovus pagal mažiausios kainos 
kriterijų ir vandentvarkos įmonių darbuotojų kompetencijos trūkumas, ypač mažose bendrovėse.  

• Nustatyti rodikliai.  Įmonės nurodė, kad nėra galimybės pasiekti įstatyme „Geriamojo vandens 
tiekimas ir nuotekų tvarkymas“ reikalaujamo 95 proc. visų gyventojų aprūpinimo tiekiamu vandeniu 
ir tinkamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis rodiklio. Taip pat atkreiptas dėmesys į tai, kad 
gyventojų skaičius nėra tinkamas pasiekiamumo rodiklis, nes jį sunku išmatuoti.  

Dauguma išvardytų problemų jau nagrinėtos pirmiau – lėšų trūkumas, paslaugų kainodara ir rodikliai. 
Vertinant įmonių atsakymus ir interviu metu gautą informaciją siūloma atsižvelgti į pastabas dėl viešųjų 
pirkimų taikant mažiausios kainos kriterijus. Sprendžiant šią problemą svarstytina galimybė įmonėms dažniau 
taikyti ekonominio naudingumo vertinimo viešuosius pirkimus. Taip pat svarstytina galimybė naujuoju 
finansavimo laikotarpiu numatyti lankstesnę išlaidų pagrindimo sistemą. Pavyzdžiui, svarstytina galimybė 
skirti fiksuotą paramos sumą vieno būsto prijungimui. Tai paskatintų vandentvarkos įmones ieškoti 
ekonomiškai naudingiausių sprendimų, nes taip sumažėtų savųjų lėšų dalis bendroje investicijų kainoje. Toks 
sprendimas galėtų būti taikomas tik su sąlyga, kad vandentvarkos įmonės visiškai įvykdo įsipareigojimus dėl 
rodiklių pasiekimo. 

1.5. Užsienio šalių patirtis 

Šiame tyrime palyginta Lenkijos ir Estijos šalių patirtis su Lietuvos patirtimi, įgyta administruojant Europos 
Sąjungos lėšas vandentvarkos sektoriuje. Toliau paveiksle pateikti esminiai lyginamosios analizės rezultatai. 

                                                      

198 Daugeliu atžvilgių ši problema susijusi su viešųjų pirkimų taikymu, todėl neįeina į šio Tyrimo apimtį. 
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48 pav. Lietuvos, Lenkijos ir Estijos palyginimas199 

 

Santykinai vienam gyventojui Estija gavo daugiausiai Europos Sąjungos lėšų vandentvarkos sektoriaus 
investicijoms plėtoti. Estijoje nustatytos trys pagrindinės prioritetinės sritys, į kurias daugiausia ir 
finansuojamos lėšos. Pirmoji yra nuotekų surinkimo ir dumblo apdorojimo infrastruktūros plėtra, antroji – 
vandens kokybės gerinimas, trečioji – kitų aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasis ir užtikrinimas. Šioms 
prioritetinėms sritims plėtoti Estijoje buvo aktyviai investuojamos tiek Europos Sąjungos, tiek regioninių 
administracijų ir valstybės lėšos. Ekonominio sunkmečiu regioninėms administracijoms kilo sunkumų 
prisidedant finansiškai prie ES investicijų. Čia įsikišo valstybė ir suteikė garantijas gauti lengvatinėms 
paskoloms iš Europos investicinio banko. Šios paskolos buvo administruojamos ne atskirų regioninių organų, 
bet centralizuotai per Aplinkos investavimo centrą200. Ši institucija taip pat atsakinga už ES paramos 
skirstymą vandentvarkos sektoriui. Projektų finansavimas lengvatinėmis paskolomis su valstybės garantijomis 
suteikė vietos savivaldoms galimybę investuoti, nes skola pradedama grąžinti užbaigus projektus.  

Estijoje yra taikomas dvigubų rodiklių nustatymo principas. Rodiklių pasiekimas padalytas į dvi dalis. 
Pirmoje numatyti konkretūs rodikliai, kurie turėjo būti pasiekti iki 2010 m. Šioje srityje numatyta, pavyzdžiui, 
prijungti po 25 tūkst. naujų gyventojų prie nuotekų ir vandens tiekimo tinklų. Antroje rodiklių grupėje 
numatyta, kokie tikslai turi būti pasiekti iki 2015 m. Šioje srityje Estijoje yra numatyta prijungti 55 000 naujų 
gyventojų prie vandens tiekimo bei centralizuotai tvarkomų nuotekų tinklų. Šie du laiko intervalai taikomi 
vertinant ir kitus rodiklius, pavyzdžiui, iki 2010 m. numatyta, kad papildomai 25 000 gyventojų bus 
užtikrinamas visiškai kokybės reikalavimus atitinkantis vanduo, o 2015 m. šis skaičius jau turi siekti 100 000 
gyventojų. 

Projektų pripažinimo tinkamais finansuoti pagrindinis kriterijus yra atitiktis pirmiau minėtiems kriterijams. 
Be papildomų, specifinių reikalavimų, numatytų ES, dar reikalaujama, kad projektas patektų nors į vieną iš 
nurodytų sričių, apimančių vandens išteklių apsaugą, vandens tiekimo infrastruktūros plėtrą ir aplinkos 
apsaugos bei gamtos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą. 

Taip pat be visų jau minėtų reikalavimų vietos savivaldybės, teikdamos finansavimo paraiškas, turi būti 
parengusios detaliuosius valdymo planus, aprėpiančius ne trumpesnį kaip 12 metų laikotarpį. Šiuose planuose 
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Kwast and Grethe Bergsland, 2010 
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turi būti numatytos ir trumpojo laikotarpio investicijos. Kadangi planų trukmė yra kur kas ilgesnė negu ES 
programavimo etapas, vietos savivaldybės valdomam vandentvarkos sektoriui turi būti numačiusios skirti 
investicijas iš savo lėšų.  

Lenkijoje vandentvarkos sektoriaus planavimas vykdomas kas ketveri metai parengiant ir tvirtinant 
Nacionalinę aplinkos strategiją201. Šios strategijos tikslas – sukurti darnią plėtrą aplinkos srityse, įskaitant ir 
vandentvarką, ir užtikrinti, kad ši plėtra vyktų įgyvendinant Europos Sąjungos priimtus reikalavimus. 
Vandentvarkos sektoriuje numatyti prioritetiniai ilgalaikiai Lenkijos siekiai: paviršinio vandens kokybės 
gerinimas, kokybiško geriamojo vandens prieinamumas, taip pat koncentruojamasi į paslaugų prieinamumo 
skatinimą.  

Lenkijoje pastebimi dideli infrastruktūros netolygumai. Vandens tiekimo tinklų ilgis viršija nuotekų tinklų ilgį 
apytikriai tris kartus. Dėl šios priežasties didelis dėmesys skiriamas būtent nuotekų infrastruktūros plėtrai. 
Nustatant tikslus, siekius, finansavimo strategiją ir kryptis Lenkijoje oficialiai konsultuojamasi su 
lobistinėmis organizacijomis. Lenkijoje 2005 m., siekiant skaidrumo ir įteisinti lobizmą, išleistas aktas, 
detaliai reglamentuojantis visą veiklą. Organizacijos, siekiančios užsiimti lobizmo veikla, be kitų akte 
numatytų reikalavimų taip pat turėjo būti registruotos.  

Vandentvarkos sektoriaus finansavimas Lenkijoje padalytas į subsidijas ir grąžintinas finansines injekcijas 
(pavyzdžiui, tai ilgalaikės paskolos, vertybiniai popieriai ir kt.). Vandentvarkos sektoriui subsidijas teikia tiek 
valstybė, tiek Europos Sąjunga. Europos Sąjungos fondai, iš kurių gaunamos lėšos, yra Sanglaudos fondas, 
regioninio bei kaimo vietovių vystymo programos. Iš grąžintinų finansų Lenkijoje vandentvarkos sektorius 
lėšas gauna per lengvatines paskolas, kurių trukmė viršija penkiolika metų ir kurių palūkanų normos itin 
mažos. Taip pat dalis finansavimo gaunama per įprastas bankų teikiamas komercines paskolas ir vietos 
savivaldų leidžiamus vertybinius popierius. 

Apibendrinant reikia pasakyti, kad tarp Lietuvos, Estijos ir Lenkijos vandentvarkos sektorių yra reikšmingų 
panašumų paramos teikimo ir projektų finansavimo požiūriu. Reikia atkreipti dėmesį į didelį finansavimo 
šaltinių prieinamumą ir Estijoje, ir Lenkijoje. Lietuvos vandentvarkos ūkis galėtų naudotis įvairiomis 
finansinėmis priemonėmis siekdamas pirmiausia finansuoti ekonomiškai atsiperkančius projektus, tokiu 
atveju parama, skiriama subsidijų, forma galėtų būti nukreipiama kitiems projektams, kurių tiesioginis 
ekonominis atsiperkamumas mažesnis (pavyzdžiui, tinklų plėtrai mažose gyvenvietėse siekiant padidinti 
paslaugų prieinamumą Lietuvos gyventojams). Kaip galimą finansavimo priemonę reikia paminėti 
savivaldybių ar pačių įmonių leidžiamas obligacijas. Taip pat svarstytina galimybė pasinaudoti kapitalo 
rinkomis įsileidžiant privatų investuotoją arba dalį akcijų paleidžiant prekiauti akcijų biržoje. Puikus tokio 
žingsnio pavyzdys yra Talino vandentvarkos bendrovė, kuri veikia pelningai ir užtikrina tvarią veiklą, nors ir 
negauna tiesioginių Europos Sąjungos subsidijų, kaip kitos, savivaldybių valdomos Estijos vandentvarkos 
bendrovės. 

Pažymėtina, kad Lietuvos Strategija, palyginti su Lenkijos vandens sektoriaus strateginiais dokumentais, 
pakankamai gerai parengta, nes joje nustatyti konkretūs, nors ir su didelio užmoju, rodikliai.  

1.6. 2004–2011 m. ES paramos skirstymo ir įgyvendinimo išvados 

ES parama būtina norint įgyvendinti vandentvarkos plėtros strategiją. Už skirtas lėšas buvo gerokai išplėsti 
vandentvarkos įmonių valdomi tinklai, sudaryta galimybė tiekti geriamąjį vandenį ir surinkti nuotekas iš 
naujų vartotojų. Taip pat įgyvendinta didelio masto nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginių 
rekonstravimo ir statybos programa. 

Visos finansuojamos sritys glaudžiai susijusios su plėtros strategijos įgyvendinimu, tačiau strateginiai tikslai, 
tikėtina, iki 2015 m. nebus pasiekti. Esminė priežastis yra planavimo procesas. Jau finansvimo periodo 
pradžioje buvo aišku, kad 2007–2013 m. paramos neužteks strateginiams tikslams pasiekti. Tuo tarpu 
vandentvarkos įmonės apsiribojo vien galimybėmis finansuoti plėtrą ES lėšomis ir neieškojo kitų sprendimų. 
Taip pat susidūrė su gebėjimų ir administracinių pajėgumų trūkumais, kliudančiais efektyviau pasinaudoti 
skiriamu ES finansavimu. Todėl abejotina, ar įmonės būtų galėjusios įgyvendinti dar didesnės apimties 
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projektus, būtinus strateginiams tikslams pasiekti. Atsižvelgiant į tai turėtų būti svarstoma strateginių tikslų 
keitimo ir apskritai Strategijos persvarstymo alternatyva.  

Priemonės tikslai ir finansavimo sąlygos nėra pilnai suderintos. 8 proc. nuotekų tvarkymo paslaugas 
gaunančių gyventojų skaičiaus padidėjimas, numatytas Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje, tikėtina, 
nebus pasiektas. Esant mažesniam finansavimo intensyvumui bei panaudojant ES lėšas Strategijos 
įgyvendinimui (skatinant viešųjų vandens tiekėjų sukūrimą, „sąnaudų susigražinimo“ principo įgyvendinimą 
ir pan.) numatytas tikslas galėjo būti pasiektas.  

Planuojant naują laikotarpį, siūloma persvarstyti nustatomus rodiklius taip, kad vandentvarkos paslaugas 
teikiančios bendrovės būtų skatinamos siekti didesnio efektyvumo ir rodikliai būtų susieti su visomis 
finansuojamomis sritimis. Pirmiausia reikėtų nustatyti aiškius projektų efektyvumo kriterijus, pagal kuriuos 
projektai būtų atrenkami. Taip pat turėtų būti nustatyta, kad finansavimas gali būti skiriamas tiems projektų 
vykdytojams, kurie įvykdė 2004–2006 ir 2007–2013 m. ES paramos projektų tikslus ir yra pajėgūs vykdyti 
naujus projektus. Siekiant pagerinti rodiklių stebėseną siūloma projektų tikslais nustatyti ne gyventojų, o 
naujai prijungtų vartotojų (būsto atitikmuo) skaičių. Šie pasiūlymai detalizuoti toliau esančiose dalyse. 

2. ES paramos gairės 2014–2020 m. 

2.1. ES paramos poreikis ir prioritetai 2014– 2020 m. 

Pagrindiniai informacijos šaltiniai vertinant ES paramos poreikį naujuoju laikotarpiu ir teikiant 
rekomendacijas yra specialieji savivaldybių vandentvarkos sektoriaus plėtros planai ir savivaldybių bei 
vandentvarkos įmonių LR aplinkos ministerijai nurodytas poreikis. Pirminis savivaldybių ir įmonių nurodytas 
finansavimo poreikis – virš 16 mlrd. litų. Šis poreikis paremtas specialiaisiais plėtros planais siekiant 
užtikrinti Strategijos ir kitų teisės aktų įgyvendinimą. Lankantis įmonėse buvo patvirtinta, kad specialieji 
planai buvo rengiami siekiant 95 proc. paslaugų prieinamumo rodiklių pasiekimo. Į šią sumą įtrauktos visos 
investicijos, reikalingos prijungti prie centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklo gyvenvietes, 
kuriose yra daugiau negu 50 gyventojų.  

Vandentvarkos įmonės, savivaldybės ir Lietuvos valstybė apskritai nėra pajėgios panaudoti tokios investicijų 
sumos dėl darbuotojų kompetencijos ir lėšų trūkumo. Jeigu 16 mlrd. litų būtų suinvestuota į vandentvarkos 
sektorių ir įmonės į savikainą įtrauktų viso turto nusidėvėjimą, paslaugų kaina smarkiai padidėtų. Pavyzdžiui, 
darant prielaidą, kad turto naudojimo laikas yra 40 metų (tikėtina, kad realiai būtų trumpesnis), tai metinės 
nusidėvėjimo sąnaudos siektų 400 mln. litų. Šiuo metu viso sektoriaus metinės veiklos pajamos nesiekia 
pusės milijardo litų. Taip pat nerealu tikėtis tokios didelės apimties ES paramos planuojamu 2014–2020 m. 
laikotarpiu. Palyginimui: 2007–2013 m. Lietuva iš viso gavo 23,3 mlrd. Lt., kurie skirti ne tik investicijoms į 
vandentvarkos, bet ir visus kitus sektorius Lietuvoje. 

Kadangi vandentvarkos sektorius nepajėgus įvykdyti visų Lietuvos teisės aktuose numatytų reikalavimų ir 
pasiekti visų nacionaliniuose dokumentuose nustatytų tikslų, naujuoju laikotarpiu siūloma orientuotis į 
labiausiai ekonomiškai atsiperkančius projektus. Ši prielaida yra vienas iš pagrindinių aspektų, pagal kuriuos 
buvo vertinamas ateinančio ES programavimo laikotarpio investicijų poreikis ir susijusios rekomendacijos. 
Toks metodologinis principas sietinas ir su sektoriaus finansinės būklės gerinimu. Jeigu įmonės vykdytų 
ekonomiškai neatsiperkančius projektus, tai ilgainiui dar labiau pablogėtų vandentvarkos ūkio gebėjimas savo 
jėgomis turėti išteklių reikiamoms investicijoms.  

2.1.1. Finansavimo prioritetai 

Tyrimo metu buvo analizuojami specialieji savavaldybių planai ir atrinkti projektai, kurie atsiperka per 50 
metų, netaikant diskonto normos (metodika aprašyta 9 priede). Pagal šią metodiką investicijų poreikis tinklų 
plėtrai, renovacijai ir nuotekų valymui yra apie 3,9 mlrd. Lt. Apskaičiuotu investicijų poreikiu tiesiogiai 
įvertinama situacija, numatyta patvirtintuose specialiuosiuose savivaldybių vandentvarkos sektoriaus plėtros 
planuose, o pateikto investicijų poreikio pagrįstumas tiesiogiai susijęs ir priklausomas nuo plėtros planų 
kokybės ir pagrįstumo. 

AM vandentvarkos departamentui pateiktuose 2014–2020 m. savivaldybių vandentvarkos sektoriaus  
investicijų poreikio duomenyse neišskirtas investicijų poreikis gerinti geriamojo vandens kokybę, o 
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specialiuose planuose minėtos investicijos buvo nagrinėjamos. Kadangi per pokalbius su savivaldybių merais 
buvo išreikšti lūkesčiai dėl didesnio investicijų poreikio vandens gerinimo įrenginių statybai ir (arba) 
renovacijai, būtų tikslinga parengti atskirą studiją, kuri patvirtintų minėtų investicijų poreikį, jų poveikį 
vandentvarkos įmonių finansiniams rezultatams ir tarifams už teikiamas paslaugas. 

Specialiųjų planų ir AM vandentvarkos departamentui pateiktų 2014–2020 m. savivaldybių investicijų 
poreikio  paviršinio vandens tvarkymo infrastruktūros statybai ir rekonstrukcijai analizė parodė, kad, siekiant 
įvertinti investicijų poreikį šioje srityje,  būtina atlikti atskirą investicijų poreikio vertinimo studiją. Šiuo metu 
savivaldybės nėra nuosekliai įsivertinusios investicijų poreikio specialiuosiuose plėtros planuose, tačiau 
įvardija šią sritį kaip vieną prioritetinių planuojant investicijas į vandentvarkos sektorių. Pavyzdžiui, Vilniaus 
r. ir Marijampolės r. savivaldybių specialiuose vandentvarkos planuose, jų rengėjas „rekomendavo parengti 
savivaldybės gyvenviečių paviršinių nuotekų šalinimo ir valymo sistemų plėtros specialiuosius planus“ ir 
sprendiniuose neišskyrė numatomų investicijų poreikio minėtai sričiai, tačiau minėtos savivaldybės nurodė 
AM vandentvarkos departamentui 101,5 mln. ir 85,4 mln. investicijų poreikį paviršinio vandens tvarkymo 
infrastruktūros statybai ir rekonstrukcijai. 

Toliau  lentelėje parodytos siūlomos naujojo finansavimo etapo kryptys ir bendras lėšų poreikis šioms sritims.   

49 pav. 2014–2020 m. finansavimo kryptys ir investicijų poreikis202 

 

Didžiausias investicijų poreikis yra vykdyti tinklų plėtrą  -  apie 2,2 mlrd. litų. Nemaža dalis gyventojų vis dar 
neturi prieigos prie centralizuotu būdu tvarkomų nuotekų ir viešai tiekiamo geriamojo vandens. Plėtra 
numatyta Strategijoje ir iki Strategijos įgyvendinimo reikalingas papildomas finansavimas. 

Antra pagal dydį finansavimo kryptis yra tinklų renovacija. Įvertintas investicijų poreikis siekia 1,3 mlrd. litų. 
Renovacija laikoma prioritetinė sritimi dėl to, kad investicijos šioje srityje turi didžiausią ekonominę naudą, 
nes ženkliai mažina avarijų skaičių ir gerina techninius rodiklius (nuotekų infiltracija, vandens netektys ir kt.). 
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VKEKK duomenimis, 2011 m. vandens tiekimo srityje buvo užfiksuotos didelės netektys, kurios siekė beveik 
30 proc. Panaši situacija pastebima ir nuotekų apskaitos srityje. 2011 m. į apskaitą neįtrauktas nuotekų kiekis 
siekė 46 proc., o nuotekų infiltracija tais metais buvo beveik 40 proc. visoje Lietuvoje. Turto išlaikymas ir 
atnaujinimas yra vandentvarkos įmonių atsakomybės dalykai, tad šios investicijos turėtų būti finansuojamos iš 
gaunamų pajamų. Tačiau, iki šiol didžioji dalis vandentvarkos įmonių vykdomų investicijų buvo ES 
finansuojami projektai. Įmonės nurodė, kad renovacijai šiuo metu neturi pakankamai savų lėšų.  

Vandens gerinimo ir nuotekų valymo sritys reikalauja mažesnio finansavimo negu plėtra arba renovacija, 
tačiau tai svarbios sritys aplinkos apsaugos požiūriu. Neatlikta detali studija, kuri įvertintų tikrąjį finansavimo 
poreikį. Absoliuti dauguma teritorijų išvalo 100 proc. surenkamų nuotekų iki nustatytų normų. Todėl čia 
investicijų reikia mažiau. Tačiau dėl vykdomos plėtros ir atskirų aglomeracijų investicijų poreikis vis dėlto 
išlieka. Remiantis specialiaisiais plėtros planais, investicijų poreikis nuotekų valymo srityje sudaro 0,4 mlrd. 
litų, tuo tarpu vandens gerinimo projektai įtraukti vertinant poreikius tinklų plėtros srityje. 

Paviršinių nuotekų infrastruktūra turėtų būti finansuojama atskirai. Ši sritis nesvarstyta, joje yra nemažas 
ekonominis potencialas. Lietuvoje yra nemažai mišrių nuotekų sistemų (ypač didžiuosiuose miestuose, kur 
infrastruktūra įrengta seniau), kai lietaus paviršinės nuotekos maišosi su buitinėmis nuotekomis ir tai 
neigiamai veikia vandentvarkos įmonių efektyvumo rodiklius bei didina sąnaudas. Paviršinių nuotekų 
infrastruktūros plėtra duos tiesioginės naudos ir kitoms sritims (pavyzdžiui, kelių infrastruktūrai). Siūloma 
atlikti nuoseklų ir detalų paviršinių nuotekų sektoriaus investicijų poreikio vertinimą. 2007 m. Aplinkos 
ministerijos užsakymu atlikta paviršinių nuotekų teisinė analizė. 2009 m. rengiant upių baseinų planus buvo 
užsakyta paviršinių nuotekų studija, kurioje pateiktas aplinkosauginis vertinimas. Planuojant ir 
administruojant 2014–2020 m. ES finansavimą itin aktualu nustatyti ir įvertinti finansavimo poreikį ir tai,  
kokia dalimi turėtų būti taikoma ES parama. Rengiant paviršinių nuotekų investicijų poreikio studiją turėtų 
būti nustatyta, kiek vamzdynų priklauso savivaldybėms, o kiek yra privačių. Investicijų tikslas iš esmės aiškus 
– apsaugoti miesto aplinką nuo perteklinio lietaus, neleisti teršalams patekti į paviršinius vandens telkinius, 
kad būtų pasiekta gera vandens telkinių būklė.  

Atsižvelgiant į analizės metu nustatytą faktą, kad vandentvarkos įmonės nėra atlikusios valdomo ir 
eksploatuojamo turto inventorizacijos ir vertinimo, nes nepakanka lėšų, siūloma 2014–2020 m. laikotarpiu 
numatyti techninę pagalbą turto inventorizacijai ir vertinimui atlikti. Per interviu su vandentvarkos įmonių 
(pavyzdžiui, „Joniškio vandenų“, „Trakų vandenų“) vadovais paaiškėjo, kad dalis vandens tiekimo ir nuotekų 
surinkimo infrastruktūros nėra dokumentuota ir įmonės tiksliai nežino, kaip išdėstyti vandentvarkos tinklai. 
Taigi dalis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros yra „bešeimininkė“. Dėl to kyla 
kelios problemos. Pirmiausia, dalis tinklų neprižiūrimi, neaiški jų techninė būklė. Taip pat neaišku, kas turėtų 
finansuoti šiuose tinkluose įvykusių avarijų padarinių šalinimą. Vandentvarkos ūkio efektyvumo analizės 
metu buvo pastebėta, jog Lietuvoje nebuvo atliktas vandentvarkos įmonių eksploatuojamo turto vertinimas, 
apskaitoma turto vertė yra maža ir todėl nusidėvėjimas nepadengia lėšų poreikio turtui palaikyti.  

2.1.2. Projektų finansavimo principai 

Planuojant ES paramą 2014-2020 m., prioritetą siūloma skirti ekonomiškai atsiperkantiems projektams 
(rekonstrukcijai ir renovacijai bei, nustačius poreikį, paviršinių nuotekų tvarkymui), finansuojamiems FI 
priemonėmis. Plėtros, vandens kokybės gerinimo ir nuotekų valymo projektai galėtų būti finansuojami 
derinant paskolas ir subsidijas, kurie būtų skirstomi investicinio fondo. Detaliau apie galimybes taikyti 
finansų inžinerijos bei viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo būdus žr. Tyrimo V skyriuje 2.3. 
poskyryje. 

Jeigu būtų priimtas sprendimas išlaikyti esamą finansavimo būdą ir taikyti subsidijas, vandentvarkos 
sektoriaus investicijų planavimas ir priežiūra toliau turėtų būti vykdoma valstybės planavimo būdu. Kokį 
būdą pasirinkti praktikoje, bendrą nuomonę rasti sunku. Pavyzdžiui, pasak Viešosios politikos ir vadybos 
instituto ekspertų, 2007–2013 m. programiniu laikotarpiu nekonkursinei viešųjų projektų atrankai teikiama 
daugiau dėmesio, negu ankstesniu laikotarpiu, tiek ES-15, tiek ES-10 šalyse, siekiant didinti ES paramos 
panaudojimo efektyvumą ir rezultatyvumą. 2007–2013 m. Lietuvoje buvo pereita prie ES struktūrinės 
paramos planavimo, valstybės projektams skiriant apie 67 proc. visos ES struktūrinės paramos. Pagal 
nekonkursiniu būdu paskirstomos paramos apimtį Lietuva yra lyderė tarp ES-10 šalių. Tačiau ji kiek atsilieka 
nuo Airijos ir Portugalijos, kuriose planavimo būdu paskirstoma daugiau ES struktūrinės paramos. ES 
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struktūrinės paramos įgyvendinimo agentūros negali kompensuoti valstybės projektų planavimo sistemos 
trūkumų, nes jos atlieka technines funkcijas ir dažniausiai nėra atitinkamos valstybės valdymo srities 
ekspertinės institucijos. Kita vertus, reikia pripažinti, kad Lietuvoje, dėl strateginių dokumentų kokybės 
stokos ir politikos įgyvendinimo agentūrų trūkumo, valstybės projektų planavimas ne visada yra 
tinkamiausias ir efektyviausias būdas ES struktūrinės paramos lėšoms paskirstyti. Kalbant apie „regioninį“ 
planavimą, pažymėtina, jog galimas lėšų skirstymas vandentvarkos projektams per esamas regionų plėtros 
tarybas netinkamas, nes vienoje apskrityje esančių savivaldybių interesai ir prioritetai dažnai skiriasi ir 
nesutampa. Dėl minėtos priežasties gali komplikuotis būtinų infrastruktūrinių projektų finansavimas ir plėtra. 
Tikslumo sumetimais reikėtų paminėti, kad pasak LR FM ekspertų, „konkurso“, „regioninio“ ir „planavimo“ 
būdų nerekomenduojama lyginti tiesiogiai, nes jie taikomi visiškai skirtingose situacijose. Atskyrimas 
pagrįstas visa nacionaline teisine ir ekonomine sistema, pradedant LR Konstitucijos nuostatomis ir baigiant 
valstybės biudžeto sandara. Todėl šio Tyrimo ribose vadinamojo „laisvo“ pasirinkimo, kurį būdą imti 
pagrindu, nėra. Dėl šios priežasties ir pats lyginimas nėra prasmingas. Kita vertus, pašalinus minėtas 
problemas konkursiniam būdui vis tik būtų teikiamas prioritetas valstybinio ir regioninio planavimo būdo 
atžvilgiu. Tokia išvada darytina dėl šių priežasčių: 

• vandentvarkos sektorius yra intensyvi technologijų diegimo sritis, kurioje reikalinga aukšta 
kvalifikacija ir specifinės žinios. Dauguma savivaldybių, ypač mažesnių, neturi tokios kompetencijos 
(kokybinio tyrimo išvados); 

• Lietuvoje susiklostė tokia situacija, kai, siekiant įgyvendinti nacionalinius įsipareigojimus, atsiranda 
itin didelis investicijų poreikis (savivaldybių duomenimis – de jure, t. y. vadovaujantis turimais 
specialiaisiais planais „apie 16 mlrd. litų“, - kaip buvo minėta, realistinis scenarijus gerokai 
kuklesnis). Kadangi tokio finansavimo Lietuva ir vandentvarkos įmonės bei savivaldybės negali 
skirti, nepaprastai svarbu, kad skiriamos mažesnės apimties lėšos būtų pirmiausia investuojamos į 
rezultatyviausius projektus. Todėl tokie projektai turi būti atrenkami vykdant planavimą valstybės 
mastu. 

2.1.3. Projektų atranka ir kriterijai 

Siūlomi paramos gavėjų kvalifikaciniai atrankos kriterijai (taikomi tiek subsidijų, tiek FI instrumentų   
atveju): 

• Tarp galimų vertinimo kriterijų galėtų būti numatyta, kad pareiškėjas gali pretenduoti į paramą tik 
tokiu atveju, jei yra įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su įgyvendinamais ES lėšomis 
finansuojamais projektais. Šis kriterijus skatintų pareiškėjo drausmę, nes atranką pereitų tiktai 
pareiškėjai, įvykdę panašaus pobūdžio įsipareigojimus ir parodę, kad pagal pirmiau numatytas 
sąlygas yra pajėgūs laiku įvykdyti projektus.  

• Tik licencijuotas viešasis vandens tiekėjas gali pretenduoti gauti ES paramą. Šis vertinimas atliktų 
iš esmės skatinamąją užduotį. Įmonės būtų skatinamos vykdyti galiojančius įstatymus ir tapti 
viešaisiais vandens tiekėjais. Tai taip pat paskatintų įmonių stambinimo procesą savivaldybių 
lygmeniu. 

• Taip pat svarstytinas pasiūlymas įvesti privalomą kainos tvirtinim ą kaip sąlygą ES paramai gauti. 
Šioje studijoje pastebėta, kad tam tikros vandentvarkos įmonės ilgą laiką netvirtina kainų. Tokia 
praktika iš dalies lemia tai, kad įmonės teikia paslaugas tokiomis kainomis, kurios buvo tvirtintos kur 
kas anksčiau ir esant aplinkybėms, kurios nuo dabartinių smarkiai skiriasi. Retai tvirtinamos kainos 
didele dalimi lemia tai, kad įmonės veikia nuostolingai ir dėl to nėra pajėgios finansiškai vykdyti 
investicinius projektus ir investuoti į turto išlaikymą bei atnaujinimą. Privalomas kainų tvirtinimas 
atliktų drausminimo ir edukacinę funkciją. Siūloma nustatyti, kad įmonės būtų patvirtinusios 
paslaugų teikimo kainas ne daugiau kaip prieš trejus metus ir įdiegusios „sąnaudų susigrąžinimo“ 
principą. 

Techniniu požiūriu svarstytina projektų atranką vykdyti vadovaujantis rodiklių pasiekimo vertėmis, 
atspindinčiomis projektų efektyvumą, ir ekonominį atsiperkamumą. Žemiau pateikti siūlomi rodikliai pagal 
finansavimo prioritetus:  
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• Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra – naujo būsto prijungimo kaina (Lt/1 
būstui). Į projektų sąrašą patektų projektai, kurie leistų su mažiausiomis investicijomis prijungti 
didžiausią būstų skaičių. Stebėsenos rodikliai – nutiestų tinklų ilgis (km) ir kaina (Lt/km). 

• Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų renovacija – netekčių ir infiltracijos 
sumažėjimas (Lt/m3). Stebėsenos rodikliai – renovuotų tinklų ilgis (km) ir kaina (Lt/km).  

• Vandens kokybės gerinimas – atliekama studija valstybės mastu, kuri detaliai įvertintų investicijų 
poreikį ir identifikuotų prioritetus ES investicijoms. Siūlomas rodiklis – papildomas geriamojo 
vandens kiekis, kuris 100 proc. tenkina kokybės reikalavimus po investicijų (Lt/m3).  

• Nuotekų valymas – papildomai išvalytų nuotekų kiekis, kuris 100 proc. tenkina kokybės reikalavimus 
(Lt/m3). 

• Paviršinių nuotekų surinkimas ir tvarkymas –  atliekama studija valstybės mastu, kurioje būtų detaliai 
įvertintas investicijų poreikis ir identifikuoti prioritetai ES investicijoms. 

Finansuojami projektai turėtų būti atrinkti iš ilgesnio projektų sąrašo pagal ekonominę naudą ir efektyvumo 
rodiklius. Siekiant išvengti nepagristų rodiklių pateikimo, siūloma numatyti sąlygą, jog  teikiant galutines 
paraiškas, rodiklio reikšmė nuo pateiktos pradinės reikšmės gali svyruoti ribotame intervale. 
 
2.1.4. Finansavimo intensyvumas 

Tinklų plėtros, geriamojo vandens gerinimo ir nuotekų valymo projektams taikant FI instrumentus, siūloma 
subsidijas derinti su grąžinamu finansavimu. Tinklų rekonstrukciją ir renovaciją bei paviršinių nuotekų 
tvarkymą rekomenduojama finansuoti tik FI instrumentais.  

Išlaikant subsidijų finansavimo būdą, siūloma atlikti šiuos finansavimo intensyvumo pakeitimus: 

• sumažinti finansavimo intensyvumą, palyginti su 85 proc. 2007–2013 m., siekiant didesnio 
vandentvarkos įmonių kofinansavimo savomis lėšomis. Tai paskatintų vandentvarkos įmones ieškoti 
racionalesnių sprendimų tiek parenkant projektus, tiek juos įgyvendinant (pavyzdžiui, derantis su 
rangovais); 

• taikyti nevienodą paramos teikimo intensyvumą skirtingo pobūdžio veiklai. Aplinkos apsaugos 
projektams (geriamojo vandens kokybės gerinimo ir nuotekų valymo projektams) ir plėtrai, kuri kartu 
atlieka socialinės atskirties mažinimo funkciją, taikyti didesnį intensyvumą. Renovacijai, kurią 
vandentvarkos įmonės turėtų finansuoti iš tarifo, mažesnį intensyvumą. Paviršinių nuotekų 
finansavimo klausimus siūloma išanalizuoti papildomos studijos metu. 

Atsižvelgiant į šiuos siūlymus siūloma įvertinti galimybę tinklų plėtrą, vandens kokybės gerinimo ir nuotekų 
valymo investicijas ES lėšomis finansuoti 70 proc. Remiantis analizuotų 2007–2013 m. plėtros projektų 
paraiškomis, papildomos pajamos iš naujai prisijungusių vartotojų gali padengti 10–40 proc.203 pradinių 
investicijų. Tuo tarpu tinklų renovaciją finansuoti subsidijomis iki 50 proc. projekto vertės. Toks finansavimo 
intensyvumas 2007–2013 m. laikotarpiu buvo taikomas šilumos tinklų renovacijai. Taip pat per interviu su 
vandentvarkos įmonių atstovais patvirtinta, kad finansavimo intensyvumas galėtų būti mažinamas ir įmonės 
išliktų suinteresuotos vykdyti renovacijos projektus. 

Priklausomai nuo sprendimo taikyti arba netaikyti finansų inžineriją, skirstant paramą 2014–2020 m. 
laikotarpiu, ir kokia apimtimi, visi pirmiau išvardinti finansavimo prioritetai galėtų būti siejami su į finansų 
inžinerijos priemonėmis. Tolesnėje Tyrimo dalyje detaliai išanalizuotos galimybės Lietuvos vandentvarkos 
sektorių finansuoti taikant FI instrumentus ir VPSP modelius. 

Jei būtų nuspręsta finansų inžinerijos priemones taikyti dalinai, prioritetą siūlome skirti renovacijos 
projektams. Finansų inžinerijos atveju finansavimo sąlygos (kaina) vandentvarkos įmonėms ne tokios 
palankios kaip subsidijos atveju, nes parama turėtų būti grąžinta. Kadangi įmonės turėtų savomis lėšomis iš 
tarifo finansuoti turto atkūrimą, siūloma pirmiausia būtent renovacijos projektus finansuoti suteikiant 
paskolas, garantijas, kapitalą ir pan. Paviršinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo investicijos glaudžiai 

                                                      

203  „Sūduvos vandenų“, „Joniškio vandenų“ ir kt. įmonių pateiktų paraiškų B dalys 
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susijusios su renovacija (ypač mišrių sistemų atveju didžiuosiuose miestuose), todėl paviršinių nuotekų tinkle 
tvarkymo projektai taip pat galėtų būti finansuojami finansų inžinerijos priemonėmis.  

2.2. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės ir finansinės inžinerijos būdų taikymo alternatyvos 
ir potencialas vandentvarkos sektoriuje 

Šioje tyrimo dalyje, jau aptarus vandentvarkos sektoriaus teisinius, inžinerinius ir bendruosius finansavimo 
aspektus, dėl iki šiol nesibaigusios pasaulinės finansinės krizės ir įsigalėjusio „netikrumo jausmo“ euro zonoje 
bei už jos formaliųjų ribų, įvertinant esamą visuotinę nežinomybę dėl būsimo finansavimo iš ES lėšų ir kitų 
galimų subsidijų, kaip galimi minėtų grėsmių bei problemų sprendiniai ir realios tendencijos bus aptariamos 
VPSP ir FI būdų taikymo alternatyvos ir potencialas vandentvarkos sektoriuje. Dabar daugelio šalių 
ekonomikos, besivaduodamos iš pasaulinės finansinės krizės padarinių, ieško naujų ekonominio ir politinio 
bendradarbiavimo formų, padėsiančių atsitiesti tiek privačiam, tiek viešajam sektoriui. Vienas iš santykinai 
neseniai pasiteisinusių, bet sparčiai populiarėjančių reiškinių, padedančių spręsti minėtuosius iššūkius viešųjų 
finansų valdymo srityje – viešojo ir privataus sektorių partnerystė (toliau – VPSP204). Daugelyje pasaulio šalių 
(ypač EBPO205 šalyse206) VPSP tai nebenaujas reiškinys, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje jau įgavęs didžiulį 
pagreitį, vykstantis nepaprastai intensyviai jau ketvirtą dešimtmetį, o pastaruoju metu visame pasaulyje 
įgaunantis vis didesnius mastus, įvairiausiomis VPSP formomis generuojamos apyvartos ir į viešąjį iš 
privataus pritrauktos lėšos šiuo metu jau skaičiuojamos trilijonais eurų (49 pav.). Pažymėtina, kad 
atitinkamais skaičiavimais 2030 m. pasaulyje vien į vandentvarkos sektorių taikant įvairias VPSP ir FI 
priemones iš privataus į viešąjį sektorių bus pritraukta per 22,6 trilijono JAV dolerių207). Lietuvoje šis 
reiškinys dar mažai išplėtotas, nes viešosiose diskusijose itin neatsakingai ir kryptingai vis dar vyrauja 
klaidinanti nuomonė, kad viešasis ir privatus sektorius linkę matyti vienas kitą antagonistais, o jų santykiai 
matomi kaip nulinės sumos žaidimas (vienas laimi kito sąskaita). Lietuvoje VPSP vis dar trukdo ir neigiamas 
visuomenės požiūris įgyvendinant bendrus projektus, nes į viešąjį sektorių žvelgiama kaip į korumpuotą, 
gremėzdišką ir neefektyvų, o privačiame įžvelgiama neskaidrios privatizacijos grėsmė ir viską užgožiantis 
pelno motyvas. Tačiau viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas vandentvarkos sektoriuje gali būti 
naudingas abiems šalims. Be to, VPSP galėtų teikti ir daug naudos visuomenei, pagerinti tiek viešojo, tiek 
privataus sektorių įvaizdį vartotojų akyse.  

                                                      

204 Public – Private Partnership (PPP arba 3P, pasaulyje yra geriausiai žinomas atitikmuo minėtam fenomenui įvardyti). 
205 Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD.  
206Šiuo metu Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai (EBPO) priklauso 30 valstybių: Airija, Australija, Austrija, 

Belgija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Japonija, JAV, Kanada, Lenkija, Liuksemburgas, 
Meksika, Naujoji Zelandija, Nyderlandai, Norvegija, Pietų Korėja, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Suomija, Švedija, Šveicarija, 
Turkija, Vengrija ir Vokietija. EBPO vis labiau savo veiklą nukreipia ne tik į valstybes – nares, bet taip pat siūlo savo sukauptą 
analitinę ekspertizę besivystančioms ar kitoms bendradarbiavimu su EBPO suinteresuotoms valstybėms. Šiuo metu EBPO palaiko 
ryšius su daugiau nei 70 valstybių, siekiančių glaudesnio bendradarbiavimo su EBPO ar narystės šioje organizacijoje. Viena iš 
tokių valstybių yra Lietuva. 

207 Vien Jungtinėse Amerikos valstijose vandentvarkos sektoriuje egzistuoja 1343 mišraus kapitalo įmonės (pagal institucinės VPSP 
koncepciją) 
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50 pav. Investicijos į viešąją infrastrukt ūrą pasaulyje, taikant VPSP modelius (prognozė 2030 m.)208 
Investicijos į viešąją infrastrukt ūrą skirtinguose 
regionuose (taikant įvairias VPSP formas) 

Viešosios infrastruktūros sektorių finansavimas 
per VPSP (pagal skirtingas ūkio šakas) 

  

Lietuvoje dažni politiniai pareiškimai, neva siekiama sumažinti atsilikimą nuo labiausiai išsivysčiusių šalių, 
būti tarp pažangiausių pasaulio valstybių. Todėl ir Lietuvos Vyriausybei, ir ekonomikos analitikams tai kelia 
vis daugiau susirūpinimo, o sėkmingai įgyvendintų projektų skaičius labai mažas, nors daugelyje Vakarų 
Europos šalių VPSP projektų skaičius sparčiai auga. Pažymėtina, kad vandentvarkos sektoriuje šiuo metu 
VPSP plėtra nevyksta, tačiau septynios sutartys atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje formuoja 
gerąją praktiką, kurią nesudėtingai bus galima perkelti tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai į susijusius sektorius ir 
išvengti galimų klaidų209. Konsultanto surinktais duomenimis210, galimų užsienio investuotojų, kurie 
specializuojasi vandentvarkos srityje211, susidomėjimas Lietuvos rinka nuo 2007 m. iki dabar yra nemažas. 
Mūsų šalyje įžvelgiamas didelis potencialas kurti pridedamąją vertę, didinant sektoriaus efektyvumą, kuris 
garantuotų tiek geresnę paslaugų kokybę ir prieinamumą, tiek finansinę grąžą vandentvarkos įmonių 
akcininkams. Kita vertus, iki tol vyravęs perdėtai nelankstus požiūris privataus kapitalo investicijų ir galimos 
sinergijos atžvilgiu (nes finansavimas ir investicijos į viešają infrastruktūrą (taip pat ir  vandentvarkos srityje) 
išimtinai buvo grindžiamas subsidijomis) ir sėkmingų bandomųjų projektų (ar net iniciatyvų ir jas 
įtvirtinančių, aiškiai įvardytų prioritetų) trūkumas didelę dalį minėtų strateginių institucinių investuotojų 
privertė Lietuvą įrašyti į dar nepasirengusių šalių sąrašą. Situacija galėtų pasikeisti, jeigu rinka gautų teigiamų 
pokyčių signalų, kurie reikštų, kad situacija keičiasi iš esmės ir valstybė skatina tiesioginių užsienio 
investicijų atėjimą ir kartu užsitikrina alternatyvų finansavimo mechanizmą vandens ūkio srityje. 

VPSP kaip institucionalizuotas reiškinys įsigalėjo aštuntajame dvidešimto amžiaus dešimtmetyje JAV ir 
skirtingu mastu išplito kitose šalyse. Tada daugelį EBPO šalių buvo apėmęs ekonominis sąstingis, paskui 
infliacija ir biudžeto karpymai paskatino ieškoti naujų būdų kovoti su šiomis problemomis, tarp jų – ir 
partnerystės su verslu bei savanorių grupėmis. Penktajame ir šeštajame XX a. dešimtmečiuose vyravo 
požiūris, kad valstybė gali kovoti su dauguma socialinių, politinių ir ekonominių problemų, tai stabdė VPSP 
plėtrą, o prasidėjus ekonominiam nuosmukiui ir išaugus poreikiui spręsti ekonomines problemas valstybės 
pajėgumas jas spręsti mažėjo. Tad siekdama skatinti ekonomikas ir partnerystę valstybė siūlė verslui įvairias 
lengvatas. Naujieji politiniai lyderiai, pavyzdžiui, R. Reiganas ir M. Thatcher, skatino visų lygių valdžią 
žvelgti į privatų sektorių ne tik kaip į privatizuotojus, bet kaip ir į potencialius partnerius. Rezultatas – 
didžiulis augimas ir naujovės įvairiose VPSP srityse. VPSP sėkmė lyderiaujančiose EBPO šalyse paskatino ir 

                                                      

208 EBPO, Booz Allen Hamilton Inc. 
209LR FM duomenimis, apibendrinus VPSP projektus įgyvendinančių institucijų pateiktą informaciją apie sudarytas VPSP sutartis iki 

2012 m. sausio 1 d., pažymėtina, kad tendencija dėl daugiausia VPSP sudarytų sutarčių vietos valdžios lygmeniu ir toliau išlieka. 
Iš viso VPSP sutartys yra įgyvendinamos 20 savivaldybių. Iki 2012 m. sausio 1 d. įgyvendinamos 32 VPSP sutartys, iš kurių 31 – 
koncesijos sutartis, 1 – valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis (toliau – VžPP). 2011 m. nebuvo sudaryta nė viena 
VPSP sutartis, nutrauktos 4 VPSP sutartys sveikatos apsaugos sistemos srityje 209. 

210 Giluminių interviu metu susisteminta medžiaga. 
211 Jos, beje, valdo tūkstančius VPSP sutarčių, šimtuose įvairių šalių savivaldybėse, efektyviai valdydami vandens ūkio įmones ir 

mokėdami šimtus milijonus mokesčių. Nemaža dalis jų vykdo tikslines investicijas aplinkosaugos srityje kartu su EIB, EIF ir 
kitais instituciniais investuotojais, daugiausia Europoje, Azijoje, Lotynų Amerikoje ir Šiaurės Afrikoje. 
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kitas šalis bei tarptautinę bendruomenę įdėmiau pažvelgti į VPSP teikiamas galimybes.212 Pasaulyje VPSP 
kaip pagrindinė alternatyvi priemonė, skirta užtikrinti reikiamam investicijų kiekiui į viešąją infrastruktūrą, 
nebekelia abejonių, ypač tai būdinga vandentvarkos sektoriui (žr. 49 pav.).  

Natūralu, kad dėl minėtųjų aplinkybių reikia būti itin preciziškai pasirengusiems inovacijų diegimui viešųjų 
finansų valdymo srityje tiek centrinės valdžios lygmeniu, tiek regionuose (įskaitant pavienes savivaldybes) ir 
stengtis kuo mažiau būti priklausomiems nuo sunkiai prognozuojamos ES narių senbuvių „socialiniu 
solidarumu“ grindžiamos „malonės“, nes tai būtų politiškai pažeidžiama ir ypač sunkiai nuspėjama ilguoju 
laikotarpiu. 

2.2.1. VPSP taikymo vandentvarkos sektoriuje būdai ir būtinosios prielaidos 

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad VPVS reiškinys Vakarų Europos šalyse dideliais mastais pradėjo sparčiai plisti 
santykinai visai neseniai – tik XX a. paskutiniajame dešimtmetyje VPVS imta laikyti vienu iš esminių 
viešosios politikos įrankių213. Tai paaiškina, kodėl iki šiol nėra bendrosios VPSP apibrėžties. Vieni VPSP 
laiko priemone, kuri netrukus pakeis tradicinius būdus, taikomus sudarant sutartis dėl viešųjų paslaugų 
teikimo, kitiems tai naujas būdas įgyvendinti infrastruktūros projektams, pavyzdžiui, tunelių, tiltų, kelių 
tiesimo, didžiųjų vandenvalos projektų plėtros, tretiems VPSP yra socialinių problemų sprendimo priemonė, 
padedanti mažinti nedarbą ir didinti jaunimo užimtumą, dar kitiems – tai viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų 
kokybės gerinimo ir valstybės išlaidų mažinimo būdas. Privatus sektorius partnerystę su įvairiais viešojo 
sektoriaus subjektais laiko naujų galimybių ir rinkų atvėrimu, neišvaduojant jo nuo neįprastų funkcijų, o tai 
dažnai tiesiogiai turi įtakos konkrečių paslaugų ar turto (ir ilagalaikio) valdymo efektyvumui. 

Europos sąjungoje taikomos įvairios VPSP formos. Pažymėtina, kad vandentvarkos srityje įmanoma taikyti 
daugybę modelių – nuo riboto iki visiško ar dalinio privatizavimo, steigiant mišraus kapitalo įmones ar tiesiog 
parduodant dalį akcijų, iki „sutartinių partnerysčių“ ( įskaitant įvairaus tipo bei apimties koncesijas). Siekiant 
nustatyti ir pasirinkti patį optimaliausią VPSP modelį reikia atsižvelgti į atitinkamos šalies dominuojančias 
pramonės šakas, ekonominę ir finansinę aplinką, teisinę bazę ir politinę santvarką. Taigi dėl minėtų priežasčių 
įmanomos plačios galimybės pačios priemonės taikymui, tačiau nenustatytas unifikuotas ir universalus 
„europietiškas“ VPSP modelis.  

Užsienio praktikoje vieni iš esminių vandentvarkos sektoriuje išskiriami VPSP bruožai paprastai būna 
tokie:214 

• ilgalaikė sutartis tarp viešojo ir privataus sektoriaus partnerių, pagal kurią pasidalijama rizika tarp 
partnerių ir privačiam partneriui deleguojami tam tikri viešosios infrastruktūros kūrimo ir paslaugų 
teikimo įsipareigojimai; 

• privataus sektoriaus dalyvavimas daugelyje infrastruktūros kūrimo ir paslaugų teikimo etapų 
(projektavimo, statybos, finansavimo, eksploatavimo); 

• privataus partnerio pajamų šaltinis yra viešojo sektoriaus mokėjimai  ir (arba) vartotojų mokesčiai 
už paslaugas; 

• perkamos paslaugos su konkrečiu rezultatu. Mokėjimas už paslaugą priklauso nuo paslaugos 
pateikimo ir veiklos efektyvumo. 

LR finansų ministerija, apibendrindama užsienio tendencijas bei praktiką ir atsižvelgdama į mūsų teisinės 
sistemos ypatumus, išskyrė šiuos bruožus, taikytinus VPSP projektuose, į kuriuos taip pat būtų privalu 
atsižvelgti plėtojant viešojo ir privataus sektorių partnerystę vandentvarkos srityje215: 

                                                      

212Peter Carrolland Peter Steane„Public-Private Partnership: sectorial perspectives““, Kn. Stephen P. Osborne (sud.), Public-Private 
Partnership: Theory and Practice in International Perspective, London: Routledge, 2000 P.40-42. 

213 Stephen P. Osborne “Understanding public-private partnerships in international perspective: globally convergent or nationally 
divergent phenomena”,  Kn. Stephen P. Osborne (sud.), Public-Private Partnership: Theory and Practice in International 
Perspective, London: Routledge, 2000 P.1 

214Viešosios vadybos ir politikos institutas, 2005. 
215http://www.ppplietuva.lt/partneryste/apie/partneryste-lietuvoje/puslapis-3.html 
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• ilgalaikis partnerystės sutartimi pagrįstas viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas (sutarčių 
trukmė – nuo 3 iki 25 metų216); 

• partnerystės sutartimi su vienu privačiu subjektu įgyvendinama ne vienos rūšies veikla, o jų 
kompleksas (pavyzdžiui, infrastruktūros objektų projektavimas, statyba, rekonstrukcija, remontas, 
priežiūros paslaugų teikimas); 

• naudojantis partnerystės projektais gali būti sukuriama viešųjų paslaugų pridedamoji vertė (angl.value 
for money); 

• projekto rizika paskirstoma tarp partnerių atsižvelgiant į gebėjimus ją valdyti; 
• viešojo sektoriaus mokėjimai privačiam partneriui pradedami vykdyti tik po to, kada galutinai 

sukuriamas numatytai veiklai vykdyti reikalingas turtas ir pradedamos teikti paslaugos;  
• išsaugomos viešojo sektoriaus nuosavybės teisės į privačiam subjektui perduotą valdyti ir naudoti 

turtą, reikalingą tai veiklai vykdyti. 

 
51 pav. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdai Lietuvoje217 

 

 

Kadangi globalioje vandens ūkio rinkoje, kaip bet kurioje kitoje viešos infrastruktūros srityje, nėra unifikuoto 
ir universaliai tinkamo (taikytino) VPSP taikymo būdo, Lietuvoje galimi skirtingi įvardinti ir mišrūs VPSP 
sprendimų bei plėtros iniciatyvų skatinimo variantai, vandentvarkos sektoriuje jau sėkmingai pritaikyti 
Vidurio ir Rytų Europos (toliau – VRE) šalyse. Efektyvumo didinimo (gerosios patirties) pavyzdžiai galėtų 
būti milijonini ų miestų – Sofijos218 ir Prahos219 – precedentai, teigiamus jų padarinius ir rezultatyvius 
pokyčius kuris laikas jau patiria tų regionų vartotojai220. Pažymėtina, kad minėtais atvejais buvo taikomos 
labai įvarios VPSP formos, nes atskiri regionai turi skirtingų sunkumų ir specifinių prioritetų vandentvarkos 
sektoriuose. Taikyta nuo fiksuotų laike (pagal atitinkamus poreikius) sutartinių VPSP formų (tikslinio 
valdymo ar dalinės nuomos, koncesijos sutartys ir kt.) iki kompleksinių institucinių partnerysčių, tam tikrais 
atvejais bei etapais investuojant mišraus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektams. Nereikėtų pamiršti ir 
Tyrime jau minėtos bendrovės „Talino vandenys“ („Tallinna Vesi“221), kaip sėkmingo viešojo ir privataus 
sektoriaus bendradarbiavimo Baltijos šalyse, privatizacijos pavyzdžio vandentvarkos sektoriuje. Minėtuoju 
atveju, taikant institucinę VPSP, buvo pritrauktas strateginis investuojas ir dėl to dalis akcijų buvo pradėtos 
kotiruoti Baltijos šalių vertybinių biržoje, kurios akcijas gali supirkti ar įsigyti dalinai tiek privatūs, tiek 

                                                      

216 Yra nemažai šalių kuriose nėra terminų apribojimų arba jie ilgesni ir siekia 50 ir daugiau metų – VPSP apribojimai yra kiekvienos 
suverenios valstybės nustatomi skirtingai 

217 LR Valstybės kontrolė. Valstybinio audito ataskaita // Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas. Vilnius: 2008-01-15, V-A-
P-30-5-1 

218http://www.veoliawater.com/about/locations/bulgaria.htm  
219http://www.veoliavoda.cz/en/ 
220Giluminio interviu su ES VPSP kompetencijų centro ekspertais Liuksemburge EPEC (prie Europos investicinio banko) išvados 
221http://www.tallinnavesi.ee/  
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viešieji subjektai, o pati įmonė pasiekė labai gerų finansinių rezultatų, iki šiol turi aukštą investuotojų 
pasitikėjimą, kadangi veikia efektyviai, skaidriai bei puikiausiai tenkina vartotojų poreikius regione.  

52 pav. Sėkmingi VPSP pavyzdžiai vandentvarkos sektoriuje, taikant įvairius būdus222 
ARMĖNIJA: mišrus modelis, 
taikant tiek institucinę, tiek 
sutartinę VPSP  

• Iš 2 nacionalinių vandentvarkos įmonių ir 2 miestų vandentvarkos 
įmonių  

• „Valdymo“ sutartys (angl. „management contracts“), leidžiančios 
išsinuomoti įmonę Jerevano atveju  

• Pradedami taikyti nacionaliniai standartai ir stiprinimo mechanizmai  
• Įkuriama nacionalinė reguliavimo (kontrolės) agentūra  

DIDŽIOJI BRITANIJA: 
stambinimas regionais, dalinis 
arba pilnas aktyvų (akcijų bei 
obligacijų) išpardavimas  

• Regioninių kompanijų sukūrimas  
• Pardavimas privatiems operatoriams  
• Pradedami taikyti nacionaliniai standartai ir stiprinimo mechanizmai  
• Įkuriama nacionalinė reguliavimo (kontrolės) agentūra bei taikomi 

unifikuoti metodai  
AUSTRALIJA: 
regionalizavimas, 
komercializavimas ir VPSP  

• Vandens reforma ir politikos sukūrimas  
• Valstybinių vandentvarkos kompanijų sukūrimas  
• Regioninėm kompanijom paliekamos autonomijos teisės priiminėti 

savarankiškus sprendimus dėl nuosavybės perleidimo privačiam 
sektoriui, VPSP taikymo  

• Pradedami taikyti nacionaliniai standartai ir stiprinimo mechanizmai  
• Įkuriama nacionalinė reguliavimo (kontrolės) agentūra bei taikomi 

unifikuoti metodai  
ČILĖ: stambinimas regionais, 
dalinis arba pilnas aktyvų 
(akcijų bei obligacijų) 
išpardavimas  

• 8 regioninių kompanijų sukūrimas  
• Pardavimas privatiems operatoriams  
• Pradedami taikyti nacionaliniai standartai ir stiprinimo mechanizmai  
• Įkuriama nacionalinė reguliavimo (kontrolės) agentūra bei taikomi 

unifikuoti metodai  
• Vandens biržos (rinkos) sukūrimas  

RYTŲ EUROPA, 
PRANCŪZIJA, ISPANIJA:  

• Vietos savivaldos lygmeny propaguojamos iniciatyvos, susijusios su 
galimu pilnu ar daliniu vandentvarkos įmonių pardavimu ar 
perleidimu privatiems operatoriams, VPSP plėtra  

• Prioritetizuojama išlaidų  optimizavimo politika  
 

Galima būtų dar išskirti ne vieną gerąją patirtį formuojant VPSP projektą vandentvarkos sektoriuje (žr. 52 
pav.), ypač mėgstama pabrėžti223Armėnijos atvejį kaip sektiną ir dėl daugelio aspektų, kas dėl bendrų istorinių 
ir socialinių - ekonominių panašumų neabejotinai galėtų būti aktualu bei taikytina Lietuvos sąlygomis), kada 
atėjus privačiam sektoriui sumažėjo investicijų poreikio našta valstybei, pagerėjo paslaugų kokybė ir 
prieinamumas ir netgi sumažėjo kaina vartotojams. Pasak Viešosios politikos ir vadybos instituto specialistų, 
VPSP yra gera alternatyva viešajai infrastruktūrai finansuoti ir viešosioms paslaugoms teikti. Kaip užsienio 
praktika byloja, vandentvarkos sektorius nėra išimtis. VPSP gali būti naudojama tada, kai privatizacija yra 
neįmanoma arba netinkama viešosioms paslaugoms teikti, įvertinant eilę faktorių, kaip antai rizikos 
pasidalinimo balansą (10 priedas), atitinkamų viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikes strategijas bei specifiką. 
Skirtingai nuo tradicinių pirkimų ir privatizacijos, VPSP apima platesnį ir intensyvesnį bendradarbiavimą tarp 
viešojo ir privataus sektorių224 (11 priedas). 

                                                      

222 USAID 2012  
223USAID, ERPB, EPEC, Pasaulio banko ir kiti ekspertai 
224Ten pat. 
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53 pav. Viešojo ir privataus sektorių dalyvavimo deriniai, klasifikuojami pagal rizikos pasidalijimą ir 
tiekimo būdą225 

 

Taigi pagal sėkmingą institucinės ir finansinės sinergijos, efektyvumo didinimo užtikrinimo patirtį išskirtinos 
šios skirtingų jurisdikcijų, poreikių ir taikymo (atitinkama koreliacija su skirtingos rizikos pasidalijimo 
laipsniais parodyta 53 pav.) VPSP formos vandentvarkos sektoriuje (šalys, išskirtinos pagal gerąją patirtį)226: 

• Didžioji Britanija – privatizavimas; 
• Ispanija – ilgalaikė įmonių nuoma, kai vandentvarkos įmonė išnuomojama nustačius tam tikrus 

apribojimus ir kontrolei iš viešojo sektoriaus pusės, ribotu laikotarpiu leidžiama disponuoti tarifų 
mainais už fiksuotas investicijas; 

• Belgija – viešai valdomos privačios akcinės bendrovės.  

54 pav. VPSP (de)centralizacijos aspektu vandentvarkos įmonėse (pasaulinė situacija)227 
Vandentvarkos įmonės, kuriomis 
disponuoja vietos savivalda:  

Lietuva, Mozambikas, Rumunija, Ukraina, Zambija JAV 
(atskirose valstijose, tačiau pastaruoju metu svarstoma 
pereiti prie vienetų stambinimo). 

Vandentvarkos įmonės, valdomos 
regioniniu principu (per stambesnius 
vienetus)  

„Laisva valia“ apsisprendus: Čekija, Estija, Vokietija, 
Kosovas, Makedonija, Malaizija, Nyderlandai, Lenkija, 
Švedija  

„ Įstatymiškai paskatinus“: Armėnija, Australija, Čilė, 
Gruzija, Rumunija, Tailandas, Didžioji Britanija  

Nacionalinė vandens ir nuotekų korporacija, 
veikianti kaip vienas operatorius  

Azerbaidžianas, Dramblio kaulo krantas, Marokas, 
Senegalas, Tunisas, JAE, Uganda  

Nacionalinė vandens ir nuotekų korporacija, 
veikianti per pavaldžiąsias įmones  

Afganistanas, Egiptas, Jordanija  

 

Kaip matome 54 paveiksle, Lietuvos vandentvarkos sektorius, kuriame nebuvo plėtotos VPSP iniciatyvos, 
priklauso „didžiausios decentralizacijos“ grupei. Tačiau turint omeny, kad tai pačiai grupei priklauso 
                                                      

225 OECD „Public-Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, 2008  
226Giluminio interviu su ES VPSP kompetencijų centro ekspertais Liuksemburge EPEC (prie Europos investicinio banko) išvados. 
227 USAID 2012 
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Rumunija, kuri sulaukė itin didelio investuotojų dėmesio per pastaruosius 10 metų ir kurioje vandens ūkio 
rinka visiškai parengta privačioms finansinėms iniciatyvoms (angl. private financial initiative – PFI; 
Didžiojoje Britanijoje itin plačiai taikoma VPSP koncepcija)228, ir JAV, kur įvairios VPSP formos vandens 
ūkyje (daugiausia vyrauja institucinė VPSP forma) per pastaruosius du šimtmečius nebuvo naujiena, Lietuvai 
netgi esamomis aplinkybėmis yra geros sąlygos inicijuoti bandomuosius projektus vandentvarkos sektoriuje. 
Kadangi visame pasaulyje vandens ūkio finansavimo per VPSP tema tampa vis aktualesnė, didėja ir šioje 
srityje atliekamų tyrimų skaičius. Apibendrinant kokybinių interviu metu gautus duomenis galima teigti, kad 
šiuo metu Lietuvai ypač aktualu skatinti ir plėtoti VPSP iniciatyvas bei bandomuosius projektus 
vandentvarkos sektoriuje dėl šių prielaidų: 

1. Prisiimti aplinkosauginiai įsipareigojimai, įstojus į ES ir tapus visateisiais kitų tarptautinių 
organizacijų nariais ir ne tik dėl jų, bet ir dėl piliečių šiandieninės sveikatos būklės pagerinimo ir 
taršos į aplinką užkardymo. 

2. Augantis kokybiškų viešųjų paslaugų poreikis. Pasaulyje sparčiai populiarėjantis „gerovės 
valstybės“ modelis vis daugiau ir daugiau paslaugų priskiria „viešosioms“. Todėl valstybei sunkiai 
sekasi ribotais viešojo sektoriaus ištekliais patenkinti augantį viešųjų paslaugų infrastruktūros 
poreikį. Privačiam sektoriui perimant dalį šios naštos, infrastruktūros plėtra vyktų sparčiau ir 
efektyviau. 

3. Sparti technologinė pažanga. Lisabonos strategija pabrėžia aukštųjų technologijų plėtrą, artimesnius 
pramonės ir mokslinių tyrimų ryšius. Europos Komisija pripažįsta, kad vienas tinkamiausių modelių 
tokių projektų skatinimui bei sėkmingam įgyvendinimui yra VPSP. Šiuo metu viešajam ir privačiam 
sektoriui jau tapo įmanoma kooperuotis, siekiant gauti ES struktūrinę paramą. 

4. Pasaulinė finansinė krizė. Ji parodė, kad perdėtas rinkos liberalizavimas ir privataus sektoriaus laisvė 
gali sukelti nepageidaujamus padarinius. Susidoroti su sunkia finansine būkle ir vienam, ir kitam 
sektoriui gali padėti bendradarbiavimas.  

5. Globalizacija, lėmusi užsienio rinkų svarbą nacionalinėms ekonomikoms, ir padidėjusi globali 
konkurencija.  

 

Šių prielaidų egzistavimas atskleidžia aktualumą ir tai liudija Tyrime iškilusi užduotis –, nagrinėti VPSP 
reiškinį Lietuvoje. Lietuvos atvejis įdomus dėl ypatingų istorinių aplinkybių – Tarybų Sąjungos palikimo, 
santykinai neseniai atsikūrusio privataus sektoriaus, viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo tradicijų 
nebuvimo. Natūralus veiksnys, skatinantis nagrinėti Lietuvos atvejį, yra padidėjęs valstybės valdžios 
dėmesys VPSP. Po 2008 m. atlikto valstybinio audito pateiktų išvadų padarytas didelis darbas siekiant 
užtikrinti VPSP plėtrą. 2010 m. kovo mėn. pasirodė VPSP strategija. Reikia pripažinti, kad buvo tobulinama 
įstatymų bazė, papildytas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo įstatymas, kuriame buvo apibrėžta ir įteisinta 50 paveiksle pavaizduota institucinė 
partnerystė. Taip pat buvo kuriamos darbo grupės, skiriamos lėšos partnerystės plėtrai ir atlikta daug kitų 
būtinų veiksmų, padidinančių galimybes VPSP taikyti viešosios infrastruktūros finansavimo srityje229. Todėl 
                                                      

228 Preliminariais skaičiavimais, anot nepriklausomų konsultantų, atitinkamos koncesijos sutartimi perleidus 25 metams didžiąją 
įmonės „Bukarešto vandeys“ funkcijų ir plėtros projektų dalį privačiam operatoriui, savivaldybė tiesiogiai sutaupytų per 350 mln. 
eurų. 

229 VPSP sąvoka nustatyta LR investicijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje  – tai „valstybės arba savivaldybės institucijos ir privataus 
subjekto įstatymuose nustatyti bendradarbiavimo būdai, kuriais valstybės arba savivaldybės institucija perduoda jos funkcijoms 
priskirtą veiklą privačiam subjektui, o privatus subjektas investuoja į šią veiklą ir jai vykdyti reikalingą turtą, už tai gaudamas 
įstatymų nustatytą atlyginimą.“ Reikia pažymėti, kad investicijų įstatymas buvo papildytas 2009m. birželio mėn., atsižvelgiant į 
valstybinio audito rekomendaciją sukurti bendrąją VPSP apibrėžtį. 2010m. sausio 1d. įsigaliojęs įstatymo papildymas ir 
pakeitimas taip pat apibrėžia VPSP sampratą, jų sutarties sampratą, partnerystės sutarties sudarymo principus ir ypatumus, bei 
sutarties turinį. Įstatymas taip pat reglamentuoja, kad prieš sudarant VPSP sutartį privaloma įsitikinti, kad tokia projekto 
įgyvendinimo forma efektyvesnė nei kiti turto sukūrimo, pagerinimo ir paslaugų teikimo būdai, nustatoma minimali ir maksimali 
projekto įgyvendinimo trukmė. Galima sakyti, kad buvo apsižvelgta praktiškai į visas valstybinio audito rekomendacijas. Pagal 
bendradarbiavimo pobūdį VPSP skirstoma į sutartinę, kai bendradarbiavimas vykdomas sutarčių pagrindu, ir institucinę 
partnerystę, kai bendradarbiavimas vykdomas steigiant bendro (privataus ir viešojo) kapitalo įmonę (žr. 50 pav.). Sutartinę viešojo 
ir privataus sektorių partnerystę reglamentuoja LR investicijų ir LR koncesijų įstatymai, kuriuose nustatyta, kaip ir kokiomis 
sąlygomis gali būti sudaromos valdžios ir privataus subjektų partnerystės ar koncesijų sutartys, jų principai, aptariamas konkursas. 
Koncesijų įstatymas reglamentuoja koncesijas suteikiančių institucijų įgaliojimus, pasidalijimą rizika, apmokestinimo ir 
licencijavimo taisykles, valstybės ar savivaldybių institucijų įsipareigojimus kreditoriams, šalių teises dėl ginčų sprendimo. 
Įstatyme  numatoma galimybė suteikti koncesininkui leidimą projektuoti, statyti, plėtoti, atnaujinti, pakeisti, remontuoti, valdyti, 
naudoti ir (ar) prižiūrėti ne tik valstybei, bet ir savivaldybėms priklausantį turtą, teikti viešąsias paslaugas. Tačiau dažnai 
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aktualu analizuoti, kokią įtaką šie pokyčiai gali turėti tolesnei VPSP plėtrai vandentvarkos sektoriuje. Galimi 
skirtingi VPSP taikymo vandentvarkos sektoriuje būdai ir koreliacija su minėtais teisinio reguliavimo 
aspektais detaliai pateikiami 12 priede. Siekiant išnagrinėti VPSP galimą įtaką vandentvarkos sektoriui 
būtina apžvelgti viešojo ir privataus sektorių skirtumus, jų privalumus ir trūkumus, taip pat priežastis, dėl 
kurių atsiranda poreikis bendradarbiauti. Išskirtume šiuos VPSP privalumus, kurie galėtų būti taikomi 
Lietuvos vandentvarkos sektoriuje230: 

• Apklausos rodo, kad VPSP projektai sukuria didesnę pridedamąją vertę ir suteikia daugiau naudos 
ilguoju laikotarpiu, nes gerina paslaugų kokybę ir jų teikimo efektyvumą.  

• Užtikrinamos reikiamos investicijos į viešąjį sektorių ir efektyvesnis valstybės lėšų valdymas 
(tinkamai paskirsčius riziką mažinamos išlaidos joms valdyti); 

• Dauguma atvejų investiciniai projektai įgyvendinami nustatytu laiku ir nereikalauja nenumatytų 
papildomų viešojo sektoriaus išlaidų; 

• VPSP nereikalauja arba reikalauja mažiau pradinių viešojo sektoriaus investicijų, nes privatus 
partneris gali visiškai ar iš dalies finansuoti tam tikros infrastruktūros sukūrimą ar modernizavimą.  

• VPSP turtas gali būti neįtraukiamas į apskaitą viešojo sektoriaus balanse, ir tai leidžia išvengti 
biudžeto deficito ar valstybės skolos didėjimo plėtojant viešąją infrastruktūrą (tai svarbu dėl narystės 
Europos pinigų sąjungoje). 

• Kadangi privačios investicijos gali būti prilyginamos struktūrinėms viešosioms išlaidoms, VPSP 
naudojimas gali padėti sumažinti ES struktūrini ų fondų bendrojo finansavimo poreikį. Šis 
poreikis aktualus dideles pajamas generuojančiuose projektuose, kurių tinkamos išlaidos 
finansuojamos iš ES struktūrinių fondų su mažesne norma. 

• VPSP skatina inovacijas ir gerosios patirties sklaidą kuriant viešąją infrastruktūrą ir teikiant 
viešąsias paslaugas (vykdant partnerystės projektus panaudojami privataus sektoriaus gebėjimai, 
patirtis, moderniausios technologijos). 

VPSP projektų sėkmė ir proceso eigos (11 priedas) sklandumas iš esmės priklauso nuo šalių sugebėjimo 
kiekvienu konkrečiu atveju tinkamai įvertinti šios partnerystės taikymo efektyvumą ir pasirinkti tinkamą 
formą. Viešojo sektorius subjektas, prieš priimdamas sprendimą dėl partnerystės taikymo tikslingumo, turi 
atidžiai įvertinti bei ekonominiais skaičiavimais pagrįsti numatomą naudą, efektyvumą ir galimą grėsmę. 

Ekspertų teigimu231, pagrindinė paskata naudotis VPSP vandentvarkos srityje šalims galėtų tapti integruotos 
teisinės sistemos ir jomis pagrįsto skatinimo plano sukūrimas. VPSP tikslas yra perkelti (arba dalintis) rinkos 
ekonomikos rizika, perkeliant ją privačiam sektoriui, geriausiai prisitaikiusiam prie minėtosios konkurencijos 
ypatumų. Todėl iš pradžių Vidurio ir Rytų Europos reikia regione stiprinti privatų sektorių, ypač tais atvejais, 
kai jis priverstas konkuruoti su viešuoju, kuris ne visada savo konkurencingumą grindžia rinkos ekonomikai 
būdingais principais ir priemonėmis, dėl to iškreipiama konkurencija ir turimas realybės neatitinkantis vaizdas 
atitinkamose ūkio šakose. 

Privataus sektoriaus efektyvumas, orientavimasis į pelną ir rezultatą, investicijos kartu su viešojo sektoriaus 
visuomenės poreikių išmanymu, įgyvendinimo kokybės ir proceso kontrole VPSP suteikia galimybę valstybei 
                                                                                                                                                                                  

pastebima, kad nors įstatymas ir buvo tobulintas 2006 m., vis dar trūksta aiškumo kalbant apie partnerių įsipareigojimus, 
pasiskirstymą rizika, koncesijų suteikimo kontrolę ir sutarčių priežiūrą.  LR Civilinis kodeksas tiesiogiai nenumato VPSP, tačiau 
tokią galimybę suteikia jungtinės veiklos sutartis (6.969 – 6. 982 straipsniai). Jungtinės veiklos principai numato, kad viešasis 
sektorius civiliniuose santykiuose dalyvauja kaip lygias teises ir pareigas turinti šalis. Kalbant apie institucinę partnerystę, oficiali 
institucinės partnerystės sąvoka dar nėra įteisinta LR įstatymuose, tačiau jau yra parengtas įstatymo projektas, įvedantis 
institucinės partnerystės sąvoką, tai – „VPSP būdas, kai valstybės ar savivaldybės institucijos funkcijoms priskirtą veiklą pagal 
valdžios ir privataus subjektų partnerystės ar koncesijų sutartis vykdo akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė, kurios akcijų 
dalis priklauso valstybei ar savivaldybei.“ LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme yra 
nuostatos (19 straipsnis), reglamentuojančios valstybės ir savivaldybių turto investavimą į privačius subjektus (akcines ir uždaras 
akcines bendroves) steigiant bendro kapitalo įmones ir numato investavimo sąlygas. Tiesa, įstatymo projekte taip pat siūloma 
įvesti LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio 4 dalies pataisą, kad 
valstybė arba savivaldybė galėtų investuoti turtą įsigydama steigiamos arba didinančios kapitalą akcinės bendrovės ar uždarosios 
akcinės bendrovės akcijų ir tada, kai akcijos suteikia mažiau kaip 50 procentų balsų (šiuo metu taikomas daugiau nei 50 proc. 
balsų dydžio reikalavimas). Tokia įstatymo pataisa paskatintų institucinės partnerystė plėtrą ir padarytų ją patrauklesnę tiek 
viešajam, tiek privačiam sektoriui. 

230 Konsultantų apibendrinimas. 
231 Giluminio interviu su ES VPSP kompetencijų centro ekspertais Liuksemburge EPEC (prie Europos investicinio banko) išvados. 
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sumažinti biudžeto išlaidas, išlaikant ar net padidinant viešųjų paslaugų apimtis, nes dalį finansinės naštos 
perima privatus sektorius. Be to, sektorių partnerystė skatina naujoves, didina verslo konkurencingumą ir 
skatiną efektyvesnę viešojo sektoriaus veiklą. 

VPSP yra alternatyva privatizavimui, nes nuosavybės teisės ir teisės teikti paslaugas nėra atiduodamos 
privačiam sektoriui visam laikui, bet privatiems investuotojams suteikiama teisė laikinai naudotis viešuoju 
turtu, nuosavybės teises išsaugant viešojo sektoriaus institucijoms.232 Be to, VPSP yra viešajam sektoriui 
priimtinesnis bendradarbiavimo būdas dėl kelių priežasčių. Visų pirma, bijoma monopolijos strategiškai 
svarbiose infrastruktūros ir paslaugų srityse, tokiose kaip elektros, dujų tiekimas, vandentvarka, viešasis 
transportas, todėl šias sritis privatizuoti vengiama. Antra priežastis yra tai, kad privatus sektorius 
nepakankamai vertina visuomeninę infrastruktūrą, ir net nusprendus privatizuoti milžiniškos infrastruktūros 
užtikrinimo kainos labai apriboja konkurenciją ir sumažina dalyvių skaičių iki vos vieno ar kelių.233 Tačiau 
eliminuojant pažangias privataus sektoriaus iniciatyvas ypač ekonominio nuosmukio metu valstybei brangiai 
kainuoja išlaikyti šias sritis. 

Svarbu paminėti, kad VPSP įgyvendinimo procese dalyvauja trys veikėjai. Pirmieji du aiškūs: viešojo 
sektoriaus atstovai (valstybinės institucijos) ir privataus sektoriaus atstovai (verslas). Tačiau labai dažnai 
pamirštama apie trečiąjį veikėją – visuomenę, kaip tiesioginės VPSP naudos gavėjus.234 Tai itin svarbu 
projektuojant VPSP projektus vandentvarkos sektoriuje. Kadangi politinė valdžia, formuojanti šalies politiką, 
yra renkama piliečių ir kartu viešųjų paslaugų vartotojų, jai yra svarbi rinkėjų nuomonė ir pasitenkinimas 
vykdoma šalies politika ir viešųjų paslaugų kokybe. Todėl savo ruožtu politinė šalies valdžia suinteresuota 
efektyviu politikos įgyvendinimu ir produktyvia viešojo sektoriaus veikla. Teigiama visuomenės nuomonė ir 
VPSP rėmimas paskatintų bendrų viešojo ir privataus sektorių projektų skaičiaus didėjimą, sėkmingą 
įgyvendinimą ir veikimą. Tačiau kategoriškai neigiama visuomenės nuomonė apie VPSP skatintų politinę 
šalies valdžią susilaikyti nuo bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi ir ieškoti alternatyvių problemų 
sprendimo būdų. 

Reikia pripažinti, kad šiuo metu Lietuvos įstatymai nereglamentuoja visų įmanomų ir pasaulyje taikomų 
VPSP formų, tačiau būtinos sąlygos VPSP kurti jau sudarytos (13 priedas ir 50 pav.), perkelta ir 
tarpinstituciniu lygmeniu gana sėkmingai taikoma ES teisė. Buvo atsižvelgta į 2008 m. valstybinio audito 
išvadas: parengtos ir patvirtintos įstatymų pataisos bei papildymai, apibrėžta VPSP sąvoka, sukurta VPSP 
plėtros strategija, nustatyta administracinė sistema, patvirtintos VPSP projektų rengimo taisyklės (2009-11-11 
nutarimas Nr.1480), patvirtintas nutarimas dėl metodinės ir konsultacinės pagalbos teikiančio juridinio 
asmens (2009-10-14 Nr. 1290), kuris pastaruoju metu sėkmingai teikia pagalbą viešojo ir privataus sektorių 
subjektams rengiant koncesijų ir VPSP  projektus, toliau tobulinami įstatymų projektai, kurie užtikrins dar 
skaidresnį ir aiškesnį VPSP projektų įgyvendinimą ir vykdymą, 2008 m. LR Seimas 
patvirtino Penkioliktosios LR Vyriausybės programą,  kurioje numatyti šie su VPSP susiję tikslai (detaliau 
apie Vyriausybės vykdomos politikos prioritetus VPSP atžvilgiu žr. 14 priedą). Bendroji VPSP plėtros vizija 
leidžia planuoti ilgalaikius projektus, mažina neapibrėžtumą ir riziką dėl būsimos valstybės valdžios politikos 
pasikeitimo VPSP atžvilgiu. Valstybinis sektorius pripažįsta, kad perleidus kai kurias paslaugas teikti 
privačiam sektoriui sutaupomos lėšos ir užtikrinamas efektyvesnis bei kokybiškesnis paslaugų teikimas. Be 
to, sėkmingi VPSP projektai galėtų labai pagerinti abiejų sektorių įvaizdį visuomenės akyse. Kitą vertus 
strategijoje yra objektyviai įvertinami tiek partnerystės privalumai, tiek trūkumai, tai turėtų padėti išvengti 
aklo projektų vykdymo tiktai naudojantis VPSP, atmetant tradicinius būdus. Partijų programose VPSP nėra 
aktyviai minima, tačiau pritarimas juntamas bent jau iš politikų kalbų, ypač pastaruoju metu ryškėjant 
tendencijai dėl ES paramos intensyvumo sumažinimo.  

Tačiau reikėtų prisiminti, kad esminis principas, remiantis kuriuo turėtų būti priimtas sprendimas rinktis 
projektą įgyvendinti VPSP ar vienu iš tradicinių būdų, yra maksimali nauda, atitinkanti sąnaudas (ang. value 
for money), kitaip tariant turi būti pasirenkamas efektyviausias pinigų panaudojimo būdas, atliekama sąnaudų 

                                                      

232Dangis Gudelis ir Vilma Rozenbergaitė, „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės galimybės.“ Viešoji politika ir administravimas, 
8, 2004, P.59 

233International Monetary Fund “Public  Private Partnerships” Fiscal Affairs Department, 2004<www.imf.org/external/np/ 
fad/2004/pifp/eng/031204.pdf> 

234Balsas.lt Apklausa – tyrimas: viešojo ir privataus sektorių partnerystė Lietuvoje, 2009, <http://www.balsas.lt/naujiena 
/322143/tyrimas-viesojo-ir-privataus-sektoriu-partneryste-lietuvoje>  
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ir naudos analizė. Apibendrinant galima teigti, kad šiuo metu pastebimas  padidėjęs politinės valdžios 
dėmesys ir VPSP rėmimas (prioritetizavimas viešųjų finansų valdymo kontekste), tai vienareikšmiškai skatina 
jos plėtrą ir sėkmingą įgyvendinimą. Tačiau reikia atminti, kad VPSP būdo taikymas visiems projektams iš 
eilės arba neskaidri VPSP gali duoti daugiau žalos negu naudos.  

Kita vertus, pagrindiniai minėtieji pavyzdžiai (Prahos, Talino, Jerevano, Sofijos, Bukarešto ir kitų didžiųjų 
miestų atvejai) liudija, kad sėkmingos VPSP projektų plėtojimo tendencijos yra kone garantuotos esant 
galimomis masto ekonomijos sąlygomis. Dėl šios priežasties akivaizdu, kad ankstesnėje Tyrimo dalyje 
paminėti stambinimo aspektai tikrai yra svarbūs ir gali turėti lemiamos reikšmės efektyviai VPSP plėtrai 
Lietuvos vandentvarkos sektoriuje. 

2.2.2. Galimi finansinės inžinerijos būdų taikymo aspektai vandentvarkos sektoriuje 

Finansų inžinerija – tai būdas panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų išteklius, teikiant ne vienkartinę 
negrąžinamą subsidiją įmonėms, o skolinant lėšas, investuojant jas į įmonių kapitalą, teikiant garantijas ir 
kt.235. Tokių priemonių privalumas – „atsinaujinančios“ lėšos, t. y. paskolinus ar investavus finansų 
inžinerijos priemonėms skirtas lėšas, jos sugrįžta ir gali būti dar kartą panaudojamos tiems patiems tikslams, 
taip suteikiant paramą didesniam žmonių skaičiui. Lietuvoje finansų inžinerijos priemonės finansuojamos 
2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos lėšomis pagal šios programos 2 prioriteto „Verslo 
produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 3 uždavinį „Pagerinti smulkiojo ir vidutinio verslo 
subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių“. 

Šiuo metu LR Ūkio ministerija taiko šias finansinės inžinerijos priemones verslo plėtrai: 
1. Paskolos 2. Investicijos į įmonių akcinį 

kapitalą 
3. Garantijos verslo 

plėtrai 
4. Dalinis palūkanų 

kompensavimas 
 

Pasak Europos komisijos ekspertų236, pramonės vandentvarkos srityje procesų inovacijos, IRT taikymas ir 
naujos našesnio apdorojimo technologijos padės sumažinti išlaidas, energijos poreikius ir taršą; tose pramonės 
šakose, kuriose sunaudojama daug vandens, pavyzdžiui, energijos gamybos arba chemijos pramonės, vandens 
naudojimo gamybos procese našumą didinančios inovacijos padės mažinti bendrąjį vandens naudojimą. 
Vykdant vandens srities EIP237 bus siekiama didelėms ir mažoms šio sektoriaus įmonėms padėti skleisti tokias 
inovacijas. Bus ištirta, kaip ši EIP ir žaliavų srities EIP galėtų viena kitą papildyti. Siekiant spręsti dviems ar 
visoms veiklos kryptims aktualias temas bus apibrėžtos įvairios skersinės temos. Jos galėtų apimti, 
pavyzdžiui, tokias temas kaip upių baseinų valdymas, klimato kaita ir vanduo, energetikos ir vandens sąsajos, 
vandens ūkio valdymas, su vandeniu susijęs vystomasis bendradarbiavimas, FI  ar standartizacija238. 

Šiuo metu rengiama Nacionalinė pažangos programa (toliau – NPP), skirta Lietuvos pažangos strategijai 
„Lietuva 2030“ įgyvendinti. Šioje programoje, jungiančioje pagrindines Lietuvos pažangos strategijos 
„Lietuva 2030“ ir Europos Sąjungos strategijos „Europa 2020“ nuostatas ir orientuotoje į pažangą, aprašomos 
ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys, numatomas ES finansinės paramos, įskaitant 2014–2020 
m. ES struktūrinės paramos, panaudojimas ilgalaikiams valstybės prioritetams įgyvendinti. NPP bus skirta 

                                                      

235www.ukmin.lt  
236Europos komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių riekalų komitetui ir regionų 

komitetui. Vandents srities Europos inovacijų partnerystė. COM (2012) 216 FINAL. Briuselis 2012-05-10. 
237Europos inovacijų partnerystės (EIP), pasiūlytos Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinėje iniciatyvoje „Inovacijų sąjunga“237, yra ir 

strateginis metodas, ir galimybė tinkamai šalinti Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos trūkumus, kad būtų galima 
sparčiau diegti inovacijas, kurios labai padėtų spręsti socialines problemas. Taip padidintume Europos konkurencingumą ir 
prisidėtume prie darbo vietų kūrimo bei ekonomikos augimo. EIP – tai būdas žinias ir išteklius skirti svarbiausiems politiniams 
prioritetams, sudarant sąlygas įvairių politikos sričių, sektorių ir valstybių narių suinteresuotosioms šalims bendradarbiauti, kad 
piliečiai greičiau pajustų išradimų ir inovacijų naudą. ES valstybės narės pripažįsta inovacijų svarbą vandentvarkos srityje. 
2011 m. birželio 21 d. Europos Sąjungos Taryba paragino Komisiją „glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 
apsvarstyti inovacijų partnerystę vandens srityje siekiant, kad vanduo būtų naudojamas tausiai ir veiksmingai“ (2011 m. birželio 
21 d. Europos Sąjungos Tarybos išvados (dok. 11308/11)). 

238Europos komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių riekalų komitetui ir regionų 
komitetui. Vandents srities Europos inovacijų partnerystė. COM (2012) 216 FINAL. Briuselis 2012-05-10. 
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2014–2020 m. laikotarpiui239. NPP pristatymuose ir diskusijose, kurias koordinavo LR FM, po tarpinstitucinių 
vidaus tyrimų ir analizių išryškėjo didelė tendencija taikyti FI priemones240, nes esamas valdymo ir lėšų 
panaudojimo modelis atskleidė neigiamas tendencijas visame viešajame sektoriuje, įskaitant vandentvarkos 
sektorių. 

Atkreiptinas dėmesys į kelias pagrindines įžvalgas241: 

LR VRM 
prie spręstinų 
viešojo valdymo 
problemų 
akcentuoja šias 
problemas242: 

• Per mažas viešųjų pinigų panaudojimo efektyvumas; 
• Menka orientacija į rezultatus; 
• Lyderystės stoka; 
• Nepakankama atsakomybė; 
• Kompetencijos stoka;  
• Nepakankamas viešumas ir skaidrumas; 
• Per mažas visuomenės pasitikėjimas institucijomis ir pasitenkinimas paslaugų 

kokybe. 
LR ŪM 

pabrėžia, kad 
pagrindiniai 
poveikio (efekto) 
rodikliai yra šie: 

• Verslo aplinkos indeksas „Ease of Doing business“; 
• Pritraukt ų privačių investicijų apimtis; 
• Integruotas gyvenamosios aplinkos indeksas; 
• Sanglauda pagal BVP/gyv.; 
• Rodikliai, matuojantys, ar gerėja sąlygos kurti, plėsti verslą ir sąžiningai 

konkuruoti ; 
• Vietini ų ir užsienio privačių investicijų apimčių augimas; 
• Efektyvios ekonominės infrastrukt ūros sukūrimas ir darnus išteklių 

naudojimas; 
• Skurdo rizikos lygio ir migracijos kaimo vietovėse mažėjimas ir kt. 

 

Pagal LR FM numatytą koncepciją FI priemonės gali būti įgyvendinamos kaip atskiros FI priemonės arba per 
kontroliuojantįjį fondą243. Kontroliuojančiojo fondo valdytojo atranką vykdo institucija, kuriai Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimu pavesta atrinkti kontroliuojančiojo fondo valdytoją244. Pažymėtina, kad kai 
kurios FI jau kuris laikas sėkmingai plėtojamos Lietuvoje per LR ŪM (16 priedas), LR ŽŪM245, LR AM (17 
priedas) ir kitos planuojamos bei vykdamos FI iniciatyvos, kuriose planuotos mišrių sektorių (institucinės 
VPSP kryptimi projektuojamos) investicijos į akcinį kapitalą arba ES finansinės paramos ir kitokio pobūdžio 
viešajam sektoriui priskirtinos prigimties lėšos nukreipimas „lėšų įdarbinimui“ (atsinaujinimui) atitinkamuose 
sektoriuose. 

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos teisės aktai jau senokai yra įtvirtinę kur kas pažangesnių ir papildomų 
investicijų pritraukimo galimybes užtikrinančių formų bei būdų į viešosios infrastruktūros objektus 
                                                      

239 NPP prioritetuose nustatytos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos komisijos sprendimu įsteigtos 7 
tarpinstitucinės darbo grupės. Šiems prioritetams 2012 m. birželio 25 d. taip pat pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kartu 
pavesdama Finansų ministerijai organizuoti viešąjį aptarimą dėl galimų NPP prioritetų. Visuomenei teikiami svarstyti šie 
potencialūs NPP prioritetai: „Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra“, „Veikli ir solidari visuomenė“, „ Į aukštą pridėtinę vertę 
orientuota, integrali ekonomika“, „Ekonominiam augimui palanki aplinka“, „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus 
viešasis valdymas“,  „Kultūra“ ir „Regioninė plėtra“. 

240Finansų inžinerijos priemonė – 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 44 straipsnyje numatyta priemonė. 
241 Konsultanto susistemintos išvados. 
242Iš NPP pristatymo „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ dalies. Žr. 15  priedą. 
243 Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės. 2008-10-30, Valstybės žinios, 2008, Nr.: 125 -4765. 
244Atranka atliekama šiais būdais: 1.) kai kontroliuojančiojo fondo valdytojas atrenkamas vadovaujantis Reglamento Nr. 1083/2006 44 

straipsnio a) dalies nuostatomis, atranka atliekama vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 
4-102) vykdant viešąjį paslaugų pirkimą; 2.) kai kontroliuojančiojo fondo valdytojas atrenkamas vadovaujantis Reglamento Nr. 
1083/2006 44 straipsnio b) ir c) dalių nuostatomis, institucija, kuriai LR Vyriausybės nutarimu yra pavesta atrinkti 
kontroliuojančiojo fondo valdytoją, informuoja vadovaujančiąją instituciją apie ketinimą pasirinkti kontroliuojančiojo fondo 
valdytoja, išdėstydama pasirinkimo argumentus. 

245 LR ŽŪM įkūrė Paskolų fondą, kaip finansų inžinerijos priemonę, kuri leis greičiau ir efektyviau panaudoti Kaimo plėtros 2007–
2013 m. programos lėšas, plėsti paramos sklaidą ir gerinti ūkio subjektų ekonominę situaciją (Paskolų fondas buvo įkurtas Žemės 
ūkio ministerijos iniciatyva). Paskolų fondo valdytoju Žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-525 buvo 
paskirtas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. 
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finansinės inžinerijos srityje. Pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 
įstatymo 19 str. 1 d. 6 p.246, valstybės ir savivaldybių turto investavimas – tai valstybei ar savivaldybei 
nuosavybės teise priklausančio turto, kaip įnašo, perdavimas (<…>) įsigyjant Lietuvos Respublikoje arba 
kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto ir sukauptas 
lėšas Lietuvos Respublikoje investuojančio investicinio fondo, kuris yra privataus kapitalo kolektyvinio 
investavimo subjektas, siūlomų investicinių vienetų. Šis punktas netaikomas savivaldybių turto investavimui.  

Deja, dėl 2008 m. prasidėjusios finansinės krizės ir atsiradusio netikrumo visame finansų pasaulyje, dėl kurio 
Baltijos šalys atsidūrė pagrindinių profesionalių tarptautinių investuotojų taikinio užribyje, dalis pažangių 
iniciatyvų, tarp jų ir pažangios inovacijos finansų inžinerijos srityje, buvo įšaldytos. Kita vertus, įvertinant tai, 
kad pastaruoju metu pagrindinės Europos sąjungos valdymo institucijos pabrėžia finansinės inžinerijos svarbą 
ir poreikį palaipsniui pereiti nuo pavienių projektų  subsidijavimo prie lėšų „atsinaujinimo“ (angl. 
„ revolving“) ir investicijų „įdarbinimo“, būtina deramai pasirengti ir sukurti tinkamą sistemą, kurios pagrindu 
būtų užtikrinama, kad Lietuvos vandentvarkos sektorius bus konkurencingas ir pasinaudos finansinės 
inžinerijos teikiamomis finansinėmis galimybėmis ir, efektyviai veikdamas, pritrauks reikiamą papildomą 
finansavimą, kurio efektyvumą garantuos strateginis (atsakingas ir nuoseklus, turint imunitetą cikliniams 
valdžios pasikeitimų nulemtiems plėtros orientacijos/prioritetų pasikeitimams) politinis rėmimas ir rinkos 
ekonomikos principų taikymas pelno siekiančiose įmonėse, kuriose viešojo sektoriaus subjektai turi akcijų 
paketą. 

Kalbant apie galimybes optimaliai pritaikyti FI vandentvarkos sektoriuje kaip  pažangią ir efektyvią priemonę 
papildomam finansavimui pritraukti ir valdymo efektyvumui užtikrinti galima būtų svarstyti specialaus 
kolektyvinio investavimo fondo steigimo galimybę (18 priedas). Pagrindinės siūlomos Fondo, kaip šerdinės 
FI priemonės, funkcijos būtų investavimas į vandentvarkos įmonių akcinį kapitalą, aktyvus dalyvavimas jų 
valdyme ir tikslinis skolinimas. Kitas minėtame priede vaizduojamas ir jau pakankamai sėkmingai veikiančias 
šiuo metu LR ŪM ir LR FM kuruojamas FI priemones (dalinį palūkanų kompensavimą ir garantijas) siūloma 
palikti veikti lygiagrečiai, pasinaudoti vandentvarkos įmonėms kaip papildoma priemone, galimai mažėjant 
tiesioginių ES subsidijų kiekiui ir intensyvumui. 18 priede pateikiamame visaapimančiame FI taikymo  
modelyje numatoma, kad didžioji dalis lėšų būtų skiriama steigiamo kolektyvinio investicinio subjekto 
(Fondo) vienetų įsigijimui, prieš tai konkurso būdu parinkus licencijuotą valdymo įmonę (toliau – Valdymo 
įmonė), kuriai patikėjimo teise suteikiama galimybė vykdyti tikslines investicijas, įsigyjant akcijas ir 
skolinant lėšas vandentvarkos sektoriuje. Tokiu atveju kitos FI formos –kaip dalinis palūkanų kompensavimas 
ar garantijos – paliekamos disponuoti jau veikiančioms institucijoms ir priemonėms, nebekuriant papildomų 
(sąlyginai dubliuojančių).  

                                                      

246 LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Žin., 1998, Nr. 54-1492.  Numeris: VIII-729. 
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55 pav. Suparastintas FI modelio (kai priemonė įgyvendinama vadovaujantis LR Kolektyvinio 
investavimo subjektų įstatyme numatyta galimybe) mechanizmas  

 

Fondo kūrimo etapai ir trukm ė 

 

Pagal pateikiamą FI modelį atsakinga valstybės institucija ne vėliau nei per 5 mėnesius viešai parinktų 
licencijuotą Valdymo įmonę, kurios veiklą ir kontrolę užtikrina Lietuvos (centrinis) bankas. Valdymo įmonė 
parengtų Investicinio fondo (Fondo) prospektą ir investavimo taisykles. Minėtuose dokumentuose 
atsispindėtų visos su investavimo ir skolinimo procesu susijusios nuostatos, kurių laikymąsi garantuotų 
Lietuvos bankas. Siekdama proceso skaidrumo, preciziško valdymo ir vadovaudamasi galiojančiais teisės 
aktais, Fondo grynųjų aktyvų vertę (GAV) Valdymo įmonė įvairiomis ataskaitomis periodiškai teiktų tiek 
kontroliuojančiai institucijai (Lietuvos bankui), tiek institucijai, tiesiogiai atsakingai už ES lėšų panaudojimą, 
tiek nepriklausomam Fondo depozitoriumui, kuriame būtų saugomi ir prižiūrimi visi su tvarkomais Fondo 
aktyvais susiję nuosavybės ir kiti dokumentai. Atsakingai insitucijai įsigijus Fondo investicinius vienetus 
Valdymo įmonė per fiksuotą laiko tarpą (ne vėliau kaip per 5 mėnesius) būtų įpareigota pritraukti papildomas 
investuotojų247 lėšas, kurios privalėtų sudaryti ne mažiau kaip 1/3 nuo viso Fondo GAV. Taip būtų 

                                                      

247 Daugiausia į analogiškus „nišinius“ (specializuotus) investicinius fondus investuoja įvairūs profesionalūs instiuciniai investuotojai 
– pensijų fondų, fondų fondų, stambių privačių investicinių portfelių valdytojai. Taip pat pažymėtina, kad tokių investicijų 
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užtikrinamas papildomų lėšų pritraukimas į vandentvarkos sektorių. Fondo gyvavimo pabaigoje pagal 
tuometinę Fondo GAV Valdymo įmonė būtų įpareigota išpirkti Fondo investicinius vienetus. Įvertinant visus 
54 pav. minėtus galimus su FI priemonės įgyvendinimo terminu susijusius aspektus, privalu atsižvelgti į tai, 
jog nuo 2013 m. liepos 1 d. Lietuva pirmininkaus ES, todėl tikėtina, kad Fondo steigimo procesas nusikeltų į 
periodą po pirmininkavimo.  

Pagrindiniai privalumai sėkmingai įgyvendinus minėtą FI priemonės modelį (pagal 54 pav. ir išplėstinį 
variantą, pateiktą 18 priede 248): 

• Pritrauktos papildomos lėšos į vandentvarkos sektorių. Akivaizdi tiesioginių užsienio investicijų 
didėjimo tendencija, nes bus įgyvendintas visuotinai priimtinas ir saugus investicijų skatinimo 
modelis, galimiems instituciniams investuotojams sudominti ir įtikinti investuoti ilgam laikotarpiui. 
Didžiuosius pasaulinės rinkos žaidėjus itin palankiai nuteikia, masina bent minimalus valstybės 
dalyvavimas su pirmine finansine injekcija su vadinamąja „bazine investicija“ (angl. „seed money“). 
Kartais net pakanka, kad tai pagal pasaulinę praktiką ir tendencijas (įskaitant analogiškų priemonių 
paklausą) finansų rinkose sudarytų 10–30 proc. viso investicinio Fondo GAV249; 

• Procesas tampa skaidresnis ir skatina visuomenės, vietos ir užsienio investuotojų pasitikėjimą, nes 
Fondą valdys licencijuota valdymo įmonė, į procesą įsitraukia papildomos priežiūros kontrolės 
institucijos (Lietuvos bankas ir specialus Fondo depozitoriumas), kurios stebės, kaip laikomasi Fondo 
Prospekte nustatytų tikslų ir uždavinių bei Fondo investavimo taisyklių nuostatų, kaip koreliuojama 
su atitinkamais rinkos indeksais (angl. benchmarking), taip pat nuolat stebima, kaip taikomi 
minėtuose Fondo dokumentuose įtvirtinto rizikos valdymo mechanizmai; 

• Fondas negali bankrutuoti . Bankroto procedūros, nustatytos Įmonių bankroto įstatyme, taikomos 
visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
(išskyrus tam tikras teisines formas). Investicinis fondas Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme 
apibrėžiamas taip – tai veiklos forma, kai bendrosios dalinės nuosavybės teise juridiniams ar 
fiziniams asmenims priklausantis turtas valdymo įmonės valdomas patikėjimo teise. Taigi investicinis 
fondas nėra juridinis asmuo. Todėl bankroto procedūros investiciniams fondams netaikomos250. 

• Mažinama sektoriaus priklausomybė nuo ES ir kitokių negražintinų subsidijų gavimo; 
• ES lėšos „įdarbinamos“ ir teikia finansin ę grąžą, t. y. Fondo gyvavimo metu padidėjusi Fondo 

grynųjų aktyvų vertė (toliau – GAV) būtų perskaičiuojama kas ketvirtį, derinama su prižiūrinčiom 
institucijom ir Fondo gyvavimo pabaigoje būtų parduodama pagal tuometinę GAV251. Kaip tai 
nustatyta Reglamento 1083/2006 78 straipsnio 7 dalyje, įgyvendinant finansų inžinerijos priemones, 
sugrąžintos lėšos turi būti pakartotinai investuojamos siekiant panašių tikslų; 

• Papildomos galimybės skolintis lankstesnėmis sąlygomis negu tai turi galimybę padaryti esamos 
vandentvarkos įmonių savininkės – įvairaus dydžio ir dažnai finansinių (skolinimosi) apribojimų 
kamuojamos savivaldybės; 

• Vandentvarkos sektoriuje aktyviau plėtojamos pažangiausios privataus sektoriaus žinios (angl. 
know-how) bei technologijos, taip didinant valdymo efektyvumą (bus kuriama efektyvi ekonominė 
infrastruktūra); 

                                                                                                                                                                                  

paklausa yra didelė, tačiau reikalingi itin skaidrūs ir patikimi modeliai, kaip šis, kad instituciniai investuotojai būtų įsitikinę 
proceso efektyvumu, profesionalumu ir skaidrumu. 

248Reziumuojančios konsultantų išvados. 
249 Tačiau pažymėtina, kad siekiant pritraukti didžiuosius investuotojus privalu sudaryti atitinkamą investicinę bazę formuojant 

būsimą investicinio fondo tikslinį dydį. Pavyzdžiui, stambieji instituciniai investuotojai orientuojasi į ne mažesnius nei 100 mln. 
JAV dolerių įvairių tipų investicinius fondus. 

250 Bankrutuoti gali investicinį fondą valdanti valdymo įmonė, tačiau investicinį fondą sudarantis turtas nėra valdymo įmonės turtas, 
todėl valdymo įmonės kreditoriai negalėtų pretenduoti į valdymo įmonės valdomo investicinio fondo turtą. Valdymo įmonės 
bankroto atveju šios valdymo įmonės valdomų investicinių fondų dalyviams būtų grąžinamos jiems priklausančios lėšos arba šių 
investicinių fondų valdymas būtų perduodamas kitai valdymo įmonei. 

251 Vidutiniškai metinė analogiškų specializuotų privataus kapitalo fondų grąža siekia 20–30 proc. per metus, tačiau konservatyvesnės 
esamos techninės bei fundamentalios finansų rinkos analizės rodo, kad siūlomai FI priklausančią institucinių investuotojų tikslinę 
grupę tenkintų (motyvuotų) ir kiek didesnis nei regiono vidutinis metinės infliacijos lygis grąžos užtikrinimas ilguoju laikotarpiu 
(apie 4–7 proc.). Panašių fondų gyvavimo laikotarpis, atsižvelgiant į cikliškai pasikartojančias krizes finansų rinkose ir susijusius 
pelningumą bei efektyvią „išėjimo strategiją“ (angl. exitstrategy) įtakoti galinčius veiksnius, dažniausiai svyruoja nuo 7 iki 10 
metų. 
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• Sistemingai ir atsakingai plečiantis ir suponuojant sąlygas didinti masto ekonomiją252 būtų 
sukuriamos papildomos aukštos kvalifikacijos reikalaujančios ir didesnę prid ėtinę vertę 
kurian čios darbo vietos. Taip pat gerinant įmonių veiklos rodiklius bus išlaikomi svarbiausi esami 
žmogiškieji ištekliai ir papildomai tobulinama kvalifikacija ; 

• Kadangi pelno siekiančios vandentvarkos įmonės253 pritrauks privatų kapitalą su atitinkamais 
įsipareigojimais dėl privalomų investicijų į sektorių, įmonės bus orientuotos dirbti tiek efektyviau 
pajamų gavimo prasme (pelningiau), o tai padidins valstybės pajamas ir įplaukas į biudžetą; 

• Optimizuojant sąnaudų politiką bus darniai disponuojama ištekliais. Tokia politika skatintų įmones 
efektyviau planuoti ir naudoti skiriamą finansavimą254. 

 
FI priemonės, įskaitant kontroliuojančiuosius fondus, steigiamos kaip nepriklausomi juridiniai subjektai, 
kuriuos reglamentuoja bendro finansavimo partnerių ar akcininkų sutartys, arba kaip esamos finansų įstaigos 
atskiras finansinis padalinys. Jei FI priemonė steigiama finansų įstaigoje, ji steigiama kaip atskiras finansinis 
padalinys, kuriam taikomos konkrečios įgyvendinimo taisyklės esamoje finansų įstaigoje, pirmiausia 
nurodant, kad turimos atskiros sąskaitos, kuriose atskirti nauji į FI priemonę investuoti ištekliai, įskaitant tuos, 
kurie skiriami pagal veiksmų programą, ir tuos, kuriuos įstaiga turi nuo pradžių. Europos Komisija negali 
tapti FI priemonių bendro finansavimo partnere ar akcininke. Valdymo išlaidos pagal metinį vidurkį paramos 
teikimo laikotarpiu negali viršyti nė vienos iš šių ribų, išskyrus atvejį, kai paskelbus atvirą konkursą 
paaiškėja, kad reikalinga didesnė procentinė dalis255: 

a) 2 proc. kapitalo, pagal veiksmų programą skirto kontroliuojantiesiems fondams, arba kapitalo, kuris pagal 
veiksmų programą ar kontroliuojantįjį fondą skiriamas garantijų fondams; 

b) 3 proc. kapitalo, kuris pagal veiksmų programą ar kontroliuojantįjį fondą skirtas FI priemonei visais kitais 
atvejais, išskyrus labai mažoms įmonėms skirtas mikrokredito priemones; 

c) 4 proc. kapitalo, pagal veiksmų programą ar kontroliuojantįjį fondą skirto mikrokredito priemonėms, kurios 
yra skirtos labai mažoms įmonėms. 

Būtinos sąlygos- esminiai prevenciniai rizikos valdymo aspektai - 18 priede siūlomam FI taikymo 
modeliui įgyvendinti  

Pagrindinės sąlygos ir reikalavimai FI priemonių taikymui įtvirtintos Finansų inžinerijos priemonių 
administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose LR finansų ministro įsakymu256, kuris remiasi 2006 m. 
liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės 
plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 
1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 44 straipsnio ir 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 
1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles (OL 
2006 L 371, p. 1), 8 skirsnyje išdėstytomis nuostatomis ir Europos Komisijos 2007 m. liepos 16 d. pažyma 
Nr. COCOF/07/0018/01 bei 2008 m. birželio 25 d. pažyma Nr. COCOF/08/0002/01-EN Fondų koordinavimo 
komitetui (COCOF). Tačiau būtina atsižvelgti į papildomus aspektus FI taikymo efektyvumui užtikrinti. 

                                                      

252 Kaip jau minėta, sėkmingas siūlomos FI priemonės įgyvendinimas masto ekonomijos užtikrinimo atvejais netiesiogiai turės įtakos 
ir kainos mažėjimui atitolusių vietovių (savivaldybių) vartotojams, kuriems kartais tenka net 2-3 kartus daugiau mokėti nei 
kaimyninėse savivaldybėse, dėl to mažėja regionų ekonominės ir socialinės plėtros galimybės, nes potencialūs investuotojai, 
pavyzdžiui, pramonės įmonės, linkę investuoti ten, kur mažiau mokama už su vandeniu susijusias paslaugas. Pažymėtina, jog 
tiesioginės įtakos palaugų teikimo kainai FI priemonės taikymas neturės. 

253 Didžioji dalis vandentvarkos įmonių yra uždarosios akcinės bendrovės, kurios pagal LR akcinių bendrovių įstatymą yra siekiančios 
pelno. 

254 Pastaruoju metu, siekiant kuo daugiau „įsisavinti ES lėšų“ dažnai statomi didesni negu reikia valymo įrenginiai ir susijusi 
infrastruktūra, o tai per išlaikymo ir nusidėvėjimo išlaidas neigiamai veikia vandentvarkos įmonių finansinius rodiklius, nes reikia 
papildomų išlaidų priežiūrai ir renovavimui. 

255 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1828/2006. 2006 m. gruodžio 8 d. nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, 
nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos 
Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles 

256Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės. 2008-10-30, Valstybės  žinios, 2008, Nr.: 125 -4765. 
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Pirmiausiai, įvertinant, kad LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme257 numatyti atitinkami 
diversifikavimo reikalavimai investicinio portfelio formavimui, taip pat galimai papildomai plūstelėjus pinigų 
srautui į rinką ir nenorint dirbtinai iškraipyti grynųjų aktyvų rinkos kainos būtų racionalu 54 paveiksle ir 18 
priede siūlomos FI priemonės (Fondo) neapriboti nustatant, kad gali investuoti tik į vandentvarkos sektorių, o 
palikti galimybę investuoti į kitus aplinkos apsaugos ir susijusios viešosios infrastruktūros sektorius, ypač 
įvertinant tai, kad yra apribojimas investuoti tik Lietuvoje258, ir šiuo veiksniu susijusį gana (ribotą) galimos 
pridedamosios vertės sukūrimo ir VPSP sinergijos išgavimo prasme, minėtos rinkos dydį. 

Antra, akivaizdu, kad didžioji dalis šiuo metu veikiančių smulkiųjų vandentvarkos įmonių nebūtų finansiškai 
patrauklios galimų investuotojų atžvilgiu, todėl būtina atsižvelgti į anksčiau minėtus argumentus dėl galimo 
vandentvarkos įmonių stambinimo. Priešingu atveju galimo dėmesio ir pridėtinės vertės generavimo iš Fondo 
valdytojų sulauktų tik pirmos ir didesnės antros grupės (pagal VKEKK grupavimą) vandentvarkos įmonės.  

Trečia, be minėtųjų būtinų sąlygų FI, taip pat ir platesnio diapazono galimybių taikymo vandentvarkos 
sektoriaus praktikoje pretenduojančių turėti VPSP formų plėtrą gali užtikrinti tik stiprus politinis rėmimas 
makrolygmeniu ir aiškus apsisprendimas teikti prioritetą ne subsidijų skirstymo tvarkai ir prioritetui „kuo 
daugiau įsisavinti ES paramos“, suponuoja palankias sąlygas suaktyvinti FI priemonių taikymo potencialą. 

Išanalizavus kitų FI modelių, analogiškų 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu taikomiems JESSICA ar 
JEREMIE mechanizmams specifiką259, taip pat svarstytina alternatyva taikyti FI koncepciją, netaikant 
investavimo į tikslinių įmonių akcinį kapitalą. Jos modelis pateikiamas toliau paveikslėlyje. 

56 pav. FI modelis, netaikant investavimo į tikslini ų įmonių į akcinį kapitalą 

 

Pagrindinis 55 pav. pateikiamos FI koncepcijos trūkumas, palyginti su 54 pav., būtų tai, kad pastaroji 
priemonė apsiribotų ES lėšomis ir nebūtų pritraukiamos didžiulės papildomos privataus sektoriaus arba 
mišraus kapitalo investicijos į Lietuvos vandentvarkos sektorių. Taip pat įvertinant, kad panašios FI 
priemonės jau taikomos LR ŪM, sąlyginai dubliuotų veikiančią sistemą. Kita vertus, pastarasis modelis 
greičiau įgyvendinamas ir esant dabartinei situacijai, vandentvarkos sistemos subjektams paprasčiau bei 
operatyviau pritaikomas, kadangi įgyvendinimui viešojo kokurso būdu reiktų tik parinkti finansų instituciją, 
kuri teiktų jai įprastas paskolų, garantijų bei palūkanų kompensavimo fukcijas, minimas 55 pav. 

Pažymėtina, kad Europos Komisija, vertindama 2014–2020 m. tendencijas, palieka galimybę taikyti FI tiek 
supaprastintas sistemas (tiesiogiai), tiek per sudėtingesnes atskirų kontroliuojančiųjų fondų substacijas260. 

                                                      

257Valstybės žinios, 2003-07-25, Nr. 74-3424.  
258LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (19 str. 1 p. 6 d.). Žin., 1998, Nr. 54-1492.  

Numeris: VIII-729. 
259 Susisteminta lygiagrečiai veikiančių FI priemonių medžiaga pateikiama 19 priede. 
260 Svarbu paminėti, kad FI priemonėmis, išskyrus kontroliuojančiuosius fondus ir miesto plėtros fondus, investuojama į įmones, 

pirmiausia į MVĮ. Tokias investicijas galima atlikti tik tokių įmonių kūrimosi ir pradiniame etape, įskaitant pradinį kapitalą, arba 
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Siūlytini l ėšų, kurias galima būtų nukreipti per siūlomas FI priemones, tikslūs poreikiai nurodyti ankstesnėje 
Tyrimo dalyje. Proporcingai siūloma investicijoms į akcinį kapitalą (pagrinde bazinei investicijai (angl. „seed 
money“ funkcijai) skirti iki 20 proc., paskoloms – 55 proc., garantijoms ir palūkanų lengvatoms – 25 proc. 
priskirtinų lėšų (pagal FI koncepciją atitinkamoms sritims finansuoti). 

Jei būtų nuspręsta kartu su dabar taikomu paramos skirstymo mechanizmu naudoti ir FI ir VPSP, esamos ES 
paramos administravimo sistemos modifikavimui nereikėtų papildomų ilgai trunkančių nacionalinės teisės 
aktų pakeitimų ir nekeltų neprognozuojamų (neproduktyvių) diskusijų, nes didžioji dalis nuostatų ir kriterijų 
yra Europos Tarybos ir Komisijos aiškiai įtvirtinta tiesioginio taikymo ES teisės aktuose – reglamentuose.  

Startegijoje „Europa 2020“ kalbama apie išteklių integravimą ir jų naudojimo efektyvumą. Vadinasi, turi būti 
įvertintas kiekvienos investicijos atsiperkamumas, ir valstybės dalyvavimas ateityje, ypač subsidijos pavidalu, 
turi būti minimalus. Visi reglamentai kitai finansinei perspektyvai orientuoti į FI ir VPSP skatinimą, ir viešųjų 
subsidijų minimizavimą. Ta linkme ir turėtų būti nukreipiamos ir investicijos į vandens sektorių. Pavyzdžiui, 
CPVA prie LR FM turi labai konkretų interesą dėl kito laikotarpio JESSICA programos plėtojimo ir 
intensyvesnio jos panaudojimo. Dedamos didžiulės pastangos, kad kitame 2014–2020 m. laikotarpyje 
pajamas generuojančios infrastruktūros projektai būtų kuo daugiau finansuojami iš finansinių instrumentų 
(pavyzdžiui, per JESSICA priemonę). Taip pat CPVA, galėtų būti miesto plėtros fondo valdytoja, nes jau turi 
tam reikalingą kompetenciją. 

Jeigu galiausiai būtų priimtas tvirtas politinis sprendimas dalį (arba ateityje visas) ES lėšų skirstyti taikant 
siūlomas FI priemones, Tyrimo penkto skyriaus 2.1. poskyrio  „ES paramos poreikis ir prioritetai 2014–2020 
m.“ taikomos rekomendacijos dėl projektų planavimo, atrankos kriterijų ir intensyvumo turėtų būti 
persvarstyti atsižvelgiant į pasirinkto FI taikymo būdą ir formą. 

2.2.3. Sąlygos ir būtinos prielaidos efektyvumo užtikrinimui VPSP ir FI  būdams vandentvarkos 
sektoriuje 

Pažymėtina, kad augant viešojo sektoriaus mastui ir mažėjant efektyvumui kilo valdžios institucijų ir piliečių 
susirūpinimas dėl jo veiklos, išryškėjo visapusio pertvarkymo būtinybė. Tad visose EBPO šalyse pastebima 
bendroji viešosios politikos tendencija – siekiama viešąjį sektorių padaryti panašesnį į privatųjį, labiau 
priklausomą nuo konkurencijos, o viešųjų paslaugų teikimo mechanizmą priartinti prie privačių taikant 
naująją viešąją vadybą.261 Pavykus sėkmingai įgyvendinti tokias reformas tikėtina, kad sektorių priešprieša 
sumažėtų. Privataus sektoriaus efektyvumas, orientavimasis į pelną ir rezultatą, investicijos kartu su viešojo 
sektoriaus visuomenės poreikių išmanymu, įgyvendinimo kokybės ir proceso kontrole VPSP suteikia 
galimybę valstybei sumažinti biudžeto išlaidas, išlaikant ar net padidinant viešųjų paslaugų apimtis, nes dalį 
finansinės naštos perima privatus sektorius.  

2008 m. atlikto valstybinio audito „Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas“ rezultatai dar kartą 
parodė esamą poreikį vykdyti bendrus viešojo ir privataus sektoriaus projektus, ir kad esamas projektų 
skaičius šiuo metu yra per mažas. Pagrindinė audito išvada buvo tokia: „projektų inicijavimas ir 
įgyvendinimas yra apsunkinti, nes valstybė skiria nepakankamą dėmesį vieningai ir nuosekliai VPSP 
politikai bei strategijai formuoti – neparengti dokumentai dėl centralizuoto VPSP proceso valdymo, 
koordinavimo ir priežiūros; kompleksiškai nereglamentuotos galimos šio bendradarbiavimo formos, nors jų 
poreikis praktikoje egzistuoja“262. Tačiau nuo pateiktų audito išvadų praėjo daugiau nei dveji metai, 

                                                                                                                                                                                  

plėtros etape, ir tik tose veiklos srityse, kurios FI priemonių valdytojų nuomone gali būti potencialiai ekonomiškai gyvybingos. FI 
priemonės neinvestuojamos į sunkumų turinčias įmones, kaip apibrėžta 2004 m. spalio 10 d. Bendrijos gairėse dėl valstybės 
pagalbos, skirtos padėti ir pertvarkyti sunkumų turinčias įmones. Jei iš struktūrinių fondų yra finansuojami miesto plėtros fondai, 
tie fondai investuoja į VPSP ar kitus projektus, įtrauktus į integruotą tvarios miesto plėtros planą. Į tokias VPSP ar kitus projektus 
neįtraukiamas FI, pvz., rizikos kapitalo, paskolų ir garantijų fondų, kūrimas ir plėtra. Miesto plėtros fondai investuoja nuosavu 
kapitalu, paskolomis ir garantijomis. Miesto projektai, gaunantys paramą pagal veiksmų programą, taip pat gali būti remiami iš 
miesto plėtros fondų. Jei iš struktūrinių fondų yra finansuojami miesto plėtros fondai, susiję fondai pakartotinai nefinansuoja jau 
užbaigtų įsigijimų ar dalyvavimo projektuose. 

261Wayne Parsons, Viešoji politika: politikos analizės teorijos ir praktikos įvadas, Vilnius: Eugrimas, 2001, P.451 
262LR Valstybės kontrolė. Valstybinio audito ataskaita // Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas. Vilnius: 2008-01-15, V-A-

P-30-5-1, P.3 
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Vyriausybė įgyvendino nemažai reformų ir šiuo metu didžioji dalis audito išryškintų spragų didesniu ar 
mažesniu laipsniu ištaisytos. 

 Pasaulinė praktika rodo, kad vienas svarbus aspektas, į kurį būtų atsižvelgiama kuriant VPSP yra tai, kad 
viena institucija negali atlikti politikos formavimo, koordinavimo, vertinimo ir kartu – įgyvendinimo ir 
skatinimo funkcijų. Kitaip tariant, jei institucija skatina VPSP projektus ir juos vykdo, mažai tikėtina, kad ji 
galės objektyviai šiuos projektus vertinti, remiantis maksimalios naudos, atitinkančios tam tikras sąnaudas 
apskaičiavimo kriterijumi (ang. value for money), nes projektų skaičius ir jų vykdymas yra vienas 
svarbiausių tos institucijos egzistavimą paaiškinančių priežasčių263. 

Be to, reikia prisiminti, kad viena iš grėsmių sėkmingam VPSP įgyvendinimui keliančių rizikos rūšių yra 
korupcija. Viena iš grėsmės rūšių yra „klientūriniai“ santykiai tarp viešojo sektoriaus tarnautojų, dirbančių su 
partnerystės projektais, ir privataus sektoriaus pareiškėjų, kai projekto partnerio pasirinkimą lemia asmeninės 
pažintys, giminystės ryšiai arba asmeninė finansinė nauda. Taip pat, nors politikai tiesiogiai ir neįtraukiami į 
derybas dėl VPSP projektų, tačiau dėl šių didelio masto ir svarbos, jie gali pasinaudoti savo turima įtaka ir 
lemti konkurso rezultatą, mainais į paramą rinkiminės kampanijos metu ar kitokią gausimą naudą.264 Kitaip 
tariant, partnerystė, kurios idėja, kad „viešasis interesas“ jungiasi su „privačiu efektyvumu“, gali būti 
iškreipta ir tapti valdžios ir galios jungimusi su „privačiu interesu“. O dėl tokių sandorių gali reikšmingai 
nukentėti visuomenė. Dėl šių priežasčių būtina užtikrinti skaidrumą ir konkurenciją renkantis projektų 
partnerius, o politikai turėtų likti nešališki ir remtis išlaidų ir naudos analize spręsdami, ar verta įgyvendinti 
vieną ar kitą projektą. 

Nagrinėjant Lietuvos atvejį ir VPSP taikymo vandentvarkos sektoriuje galimybes pastebima, kad VPSP 
plėtrai sukurtos pakankamai palankios teisinės, institucinės ir politinės prielaidos, tačiau tikėtina kad, dėl 
mažo sėkmingų (pavyzdinių) projektų skaičiaus ir ydingos teisminės praktikos, kai konkurentai, pralaimėję 
konkursus, nevengia ginčyti įvairius susijusius sprendimus, kas itin neigiamai veikia VPSP įgyvendinimo 
procesus, kol kas vengiama arba baiminamasi taikyti VPSP praktikoje kur kas aktyviau negu galima būtų ir 
ilguoju laikotarpiu dažnai apsimokėtų daryti. Taip pat dar vienas svarbus veiksnys yra visuomenės 
palaikymas  VPSP projektų plėtojimo atžvilgiu. Esant priešiškai visuomenės nuostatai dėl VPSP, politinė 
šalies valdžia bijos skatinti tokius projektus, kadangi sumažės jos perrinkimo tikimybė. Kad visuomenė būtų 
teigiamai nusiteikusi, reikalingas partnerystės projektų eigos ir rezultatų viešinimas, kitaip tariant visuomenės 
informavimas. Taip pat būtina informuoti tiek viešojo, tiek privataus sektorių atstovus apie partnerystės 
galimybes, riziką ir privalumus, apie planuojamus rengti projektus ir galimybes, kad turėdami visą reikiamą 
informaciją viešojo ir privataus sektorių subjektai nebijotų dalyvauti VPSP projektuose, procesas atrodytų 
skaidrus ir aiškus, taip pat svarbu, kad subjektai mokėtų objektyviai vertinti savo galimybes ir priimtų 
ekonomiškai naudingiausią sprendimą dėl dalyvavimo VPSP projektuose265. 

Kita vertus, būtų ydinga VPSP pateikti, kaip „absoliutų (nekvestionuojamą) gėrį“ ir universalų sprendimą 
visiems atvejams, ypač atsižvelgiant į rizikos priimtinumo ir atsakomybės pasidalijimo rodiklį (pagal 10 
priedą) todėl praktikoje visada svarbu kruopščiai ruošti detalias rizikos valdymo schemas. Reikia pripažinti, 
kad projektų įgyvendinimas VPSP būdu turi savo trūkumu. Pirmiausiai, VPSP projektai dėl savo 
sudėtingumo dažnai reikalauja papildomų laiko ir finansinių sąnaudų. Derybos dėl VPSP projektų 
dažniausiai užtrunka, tada pačių projektų įgyvendinimas vėluoja.266 Antras trūkumas yra konkurencijos 
laipsnis. Dėl projektų sudėtingumo ir ypatybės, kad jie reikalauja nemažai investicijų ir išlaidų, be to, tam 

                                                      

263OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Public Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and 
Value for Money, Paris: OECD Publishing. 2008 P. 108-110 

264Ten pat.P. 123 
265Ypatingas klausimas finansuojant viešąją infrastruktūrą iš ES struktūrinių fondų susijęs su ES valstybės pagalbos taisyklių taikymu. 

Europos Komisijos požiūriu, pasirenkant privatų partnerį reikalingas atviras, skaidrus ir nediskriminuojantis procesas (pvz., atviro 
konkurso būdu). Neatitikčių valstybės pagalbos taisyklėms gali atsirasti ir dėl nukrypimų nuo pradinės sutarties nuostatų privataus 
partnerio naudai derybų ar įgyvendinimo metu, todėl reikia tinkamai sudaryti sutartį ir detaliai prižiūrėti jos vykdymą. Be to, 
svarbu pažymėti, kad valstybės pagalba turi būti proporcinga tam tikram VPSP rezultatui pasiekti (kompensuojamas skirtumas 
tarp tam tikro viešosios infrastruktūros objekto bendros ir rinkos kainos bei mažas ekonominės veiklos iškraipymas). Jeigu viešojo 
sektoriaus finansavimas būtų pripažintas pertekliniu, gali būti nuspręsta grąžinti tą valstybės pagalbos dalį. Taip pat naudojant ES 
struktūrinių fondų paramą per VPSP projektus reikia vengti tam tikro konkurencijos iškraipymo atskirose srityse. 

266OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Public Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and 
Value for Money, Paris: OECD Publishing. 2008 P.62 
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tikrų būtinų gebėjimų, reikšmingai sumažėja potencialių partnerių skaičius. Ir kyla grėsmė, kad bus dirbtinai 
pakeltos kainos ir toks projekto įgyvendinimo būdas kainuos daug daugiau negu jo alternatyvos. Be to, VPSP 
sutartys dažnai yra nelanksčios ilgalaikiuose projektuose, todėl nesugeba prisitaikyti prie kintančių 
aplinkybių ir naujovių.267 Taip pat yra pavojus, kad bus neadekvačiai pasidalijama rizika, nepakankamai 
kontroliuojamas sutarčių įgyvendinimas ir t. t.268. Akivaizdu, kad sėkmingai valdant nustatytą riziką ir 
atsakingai kontroliuojant visą procesą įmanoma išvengti didžiosios dalies problemų. LR Ūkio ministerija 
2010 m. patvirtino VPSP taikymo tikslingumo kriterijus investicijų projektams269, kurie yra pagrindas 
siekiant VPSP vykdyti rezultatyviai: 

1. investicijų projekto įgyvendinimas yra pagrįstas; 
2. investicijų projekto įgyvendinimas yra aktualus; 
3. investicijų projektui įgyvendinti reikalingų investicijų vertė; 
4. viešosios paslaugos, į kurias investuojama, yra veikla, reikalaujanti įvairiapusiškų išteklių; 
5. viešojo sektoriaus reikalavimai viešosioms paslaugoms, kurių teikimas perduodamas privačiam 

sektoriui ilgalaikės sutarties pagrindu; 
6. viešojo sektoriaus finansinės galimybės įgyvendinti projektą yra pakankamos. 

Tiek užsienio ekspertai270, tiek VPSP ekspertai Lietuvoje kone vieningai pabrėžia, kad Lietuvos atvejis, kai 
tris milijonus gyventojų turinčioje valstybėje veikia per tris šimtus vandens operatorių, kelia papildomų 
trukdžių skatinti VPSP projektų plėtrai. Vandens ūkis per daug fragmentuotas, kad galima būtų sėkmingai 
vystyti netgi bandomuosius VPSP projektus. Formuojant gerąją patirtį tolesniems etapams, rezultatyviam 
projektų tęstinumui, atsirastų kur kas didesnė pridedamoji vertė inicijuojant vandentvarkos projektus. Tai yra 
papildomas argumentas (siekiant sėkmingai plėtoti tiek VPSP, tiek atitinkamas FI priemonės), kodėl yra 
būtina reformuoti esamą vandentvarkos sektorių. 

Nors Prancūzijos atvejis, kai vandentvarkos sektorius suskirstytas į administravimo vienetus, taikomos 
įvairios ne tokios intensyvios VPSP formos, pavyzdžiui, valdymo ir nuomos sutartys (angl. Management and 
lease contracts), sėkmingai plėtojamos ir verčia vystytis visą ūkį kur kas rezultatyviau, bet tai įmanoma dėl 
to, kad privatus sektorius jau stiprus ir jo buvimas turi senas tradicijas, o svarbiausia, teigiamas visuomenės 
požiūris ir teikiamas rėmimas (legitimumas). 

Pagrindinės sąlygos rezultatyvumui pasiekti šalims, sėkmingai taikančioms VPSP modelius, yra šios: 

• politinis rėmimas (ilgalaikis įsipareigojimas); 
• tinkama reguliavimo sistema; 
• tinkamų projektų parinkimas. 

Kad visuomenė tikėtų VPSP nauda, reikalingas tvirtas valdžios rėmimas, be to, politinė šalies valdžia turi 
sugebėti sudaryti patikimo partnerio įvaizdį ir užtikrinti, kad pasikeitus valdžiai per kitus rinkimus politinė 
rizika dėl politinės paramos VPSP ir sprendimo finansuoti vieną ar kitą projektą galėtų pasikeisti, bus 
minimali.271 Per mažas valdžios rėmimas gali lemti, kad neįvyks tam tikri teisiniai pokyčiai, reikalingi 
užtikrinti tvirtai VPSP, privataus sektoriaus noras dalyvauti VPSP projektuose bus mažesnis, be to, net jei 
partnerystė bus sukurta be valdžios rėmimo, vėlesni politikos pokyčiai, liečiantys VPSP sutartis ar 
kenkiantys VPSP įgyvendinimui, privers valdžią sumokėti kompensacijas privačiam sektoriui ir tada VPSP 
nebebus ekonomiškai efektyviausias sprendimas. Visa tai rodo, kad tiek centrinės, tiek vietos politinės 
valdžios dėmesys yra būtina sąlyga sėkmingam partnerystės plėtojimui. 

                                                      

267 Ten pat, 64-67 
268LR Valstybės kontrolė. Valstybinio audito ataskaita // Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas. Vilnius: 2008-01-15, V-A-

P-30-5-1 P.16 
269LR ūkio ministro įsakymas „Dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerystės tikslingumo kriterijų nustatymo ir Metodinių 

rekomendacijų dėl Viešojo ir privataus sektorių partnerystės taikymo tikslingumo kriterijų patvirtinimo“. Valstybėsžinios, 2010-
07-22, Nr. 87-4620 

270Ypač giluminio interviu su ES VPSP kompetencijų centro ekspertais Liuksemburge (EPEC prie Europos investicinio banko) metu. 
271OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Public Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and 

Value for Money, Paris: OECD Publishing. 2008 P.118 
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Kaip įtvirtinta Europos Komisijos reglamente272, siekiant užtikrinti efektyvumą FI priemonių pritaikymo 
procese ir remiantis 2000−2006 m. programavimo laikotarpio patirtimi būtina tiksliai apibrėžti sąlygas, kurias 
turėtų atitikti FI priemonės, kad jas būtų galima finansuoti pagal veiksmų programą, suprantant, kad 
finansavimui iš veiksmų programos ar kitų viešųjų šaltinių, skirtam FI instrumentams ir atskirose įmonėse 
atliktos FI priemonių investicijoms taikomos valstybės pagalbą reglamentuojančios taisyklės, įskaitant 
Bendrijos gaires dėl valstybės pagalbos rizikos kapitalo investicijoms į mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ273) 
skatinti. Minėtasis aspektas (apribojimas) dėl įmonių dydžio tiesiogiai koreliuoja su anksčiau Tyrime minėta 
nuostata dėl galimo nuoseklaus vandentvarkos įmonių stambinimo proceso, todėl siekiant efektyvaus FI 
priemonių taikymo privalu atsižvelgti ir į tai. 
FI sudaro veiksmai, suteikiantys grąžinamąsias investicijas arba garantijas dėl grąžinamųjų investicijų ar abu 
dalykus kartu: a) įmonėse, pirmiausia mažosiose ir vidutinėse (MVĮ), įskaitant labai mažas įmones, kaip 
apibrėžta 2005 m. sausio 1 d. Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, jei naudojamasi kitos FI priemonėmis 
nei miesto plėtros fondai; b) VPSP ar kituose miesto projektuose, įtrauktuose į tvarios miestų plėtros 
integruotus planus, jei naudojamasi miesto plėtros fondais. Jei iš ES struktūrinių fondų finansuojami 
veiksmai, apimantys FI priemones, įskaitant kontroliuojančiųjų fondų parengtas priemones, bendro 
finansavimo partneriams ar akcininkams arba deramai įgaliotiems jų atstovams pateikiamas verslo planas. 
Verslo plane pateikiama bent ši informacija: a) įmonių ar miesto projektų tikslinė rinka ir jų finansavimo 
kriterijai, sąlygos ir reikalavimai; b) FI priemonių veiklos biudžetas; c) FI priemonių savininkas; d) bendro 
finansavimo partneriai ar akcininkai; e) FI priemonių įstatai; f) nuostatos apie valdymo profesionalumą, 
kompetenciją ir nepriklausomumą; g) struktūrinių fondų paramos pagrindimas ir numatomas panaudojimas; 
h) FI priemonių politika, padedanti užbaigti investicijas į įmones ar miesto projektus; i) FI priemonių 
nutraukimo nuostatos, įskaitant paramai pagal veiksmų programą priskirtinų išteklių, grąžintų į FI priemonę iš 
investicijų, ar likusių po visų garantijų suteikimo, pakartotinį panaudojimą. Verslo planas turi būti įvertintas, 
o jo vykdymą turi prižiūrėti valstybė narė arba vadovaujanti institucija arba tai turi būti daroma kurios nors iš 
jų atsakomybe. Vertinant FI priemonių investicijų ekonominį gyvybingumą atsižvelgiama į visus susijusių 
įmonių pajamų šaltinius274. 

Paramos pagal veiksmų programas skyrimo FI priemonėms sąlygos ir reikalavimai nustatomi finansavimo 
sutartyje, kurią pasirašo deramai paskirtas FI priemonės atstovas ir valstybė narė arba vadovaujanti institucija. 
Finansavimo sutartyje turi būti pateikiama ši informacija: a) investicijų strategija ir planavimas; b) 
įgyvendinimo stebėsena pagal taikytinas taisykles; c) paramos, kuri yra teikiama FI priemonei pagal veiksmų 
programą, nutraukimo politika; d) FI priemonės nutraukimo nuostatos, įskaitant paramai pagal veiksmų 
programą priskirtinų išteklių, grąžintų į FI priemonę iš investicijų, ar likusių po visų garantijų suteikimo, 
pakartotinį panaudojimą. Vadovaujančios institucijos imasi atsargumo priemonių, siekdamos kuo labiau 
sumažinti rizikos kapitalo ar paskolų rinkos konkurencijos iškraipymus. Ištekliams, gautiems iš nuosavo 
kapitalo investicijų ir paskolų, atėmus valdymo išlaidų dalį ir veiklos skatinimo priemones, pro rata gali būti 
teikiama pirmenybė paskirstant jį investuotojams, veikiantiems pagal rinkos ekonomikos principą, neviršijus 
FI priemonių įstatuose nustatyto atlyginimo dydžio, o vėliau jį proporcingai paskirstyti visiems bendro 
finansavimo partneriams ir akcininkams275.  

                                                      

272
 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1828/2006. 2006 m. gruodžio 8 d. nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, 

nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos 
Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles. 
273 MVĮ – tai mažosios ir vidutinės įmonės. Šio termino apibrėžtis nustatyta ES teisėje (ES rekomendacija 2003/361). Pagrindiniai 

kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar įmonė yra MVĮ: 1. Darbuotojų skaičius; 2. Apyvarta arba balanso suma (Pastaba: šios ribos 
taikomos tik pavienėms įmonėms; didesnei grupei priklausančiai įmonei gali reikėti įtraukti ir tos grupės darbuotojų, apyvartos ar 
balanso duomenis). 
Įmonės kategorija Darbuotojai  Apyvarta  arba Balanso suma 
Vidutinė < 250 ≤ 50 mln. EUR ≤ 43 mln. EUR 
Mažoji < 50 ≤ 10 mln. EUR ≤ 10 mln. EUR 
Labai maža < 10 ≤ 2 mln. EUR ≤ 2 mln. EUR 

 
274 Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1828/2006. 2006 m. gruodžio 8 d. nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, 

nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos 
Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles. 

275 Jei iš struktūrinių fondų finansuojamos kontroliuojančiųjų fondų parengtos FI priemonės, valstybė narė ar vadovaujanti institucija 
sudaro finansavimo sutartį su kontroliuojančiuoju fondu, nustatydama finansavimo tvarką ir tikslus. Finansavimo sutartyje 
prireikus atsižvelgiama į: a) FI priemonių, išskyrus miesto plėtros fondus, atveju, išvadas, gautas įvertinus tokių priemonių 
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Kaip pabrėžiama Tarybos reglamente (EB) Nr. 1083/2006276, programavimas turėtų užtikrinti, kad fondai 
veiktų koordinuotai ir kad jų veikla būtų derinama su kitais esamais finansiniais instrumentais, EIB ir EIF. 
Toks koordinavimas taip pat turėtų apimti kompleksinių finansinių sistemų rengimą ir VPSP. Tikslinga 
užtikrinti, kad geresnės galimybės gauti finansavimą ir pasinaudoti novatoriška FI būtų sudaromos visų pirma 
labai mažoms įmonėms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei investuojant į VPSP ir kitus projektus, 
įtrauktus į miestų tvaraus vystymosi integruotą planą. Valstybės narės gali nuspręsti įsteigti kontroliuojantįjį 
fondą sudarydamos viešąsias sutartis pagal viešųjų pirkimų įstatymus, įskaitant nacionalinėje teisėje 
nustatytas leidžiančias nukrypti nuostatas, suderinamas su Bendrijos teise. Kitais atvejais, kai valstybės narės 
įsitikina, kad viešųjų pirkimų teisė netaikoma, EIF ir EIB užduočių apibrėžimas pateisina galimybę 
valstybėms narėms suteikti jiems subsidiją, t. y. neatlygintiną tiesioginę finansinę paramą iš veiksmų 
programų. Tomis pačiomis sąlygomis nacionalinėje teisėje gali būti numatyta galimybė be konkurso suteikti 
subsidiją kitoms finansų įstaigoms. Analogiškai tikslinga nustatyti, kad Komisija galėtų skirti subsidiją EIF, 
kad šis įvertintų novatoriškos FI priemonių, kuriomis gali naudotis labai mažos įmonės bei mažosios ir 
vidutinės įmonės, poreikius. 

2.3. ES paramos gairių 2014–2020 m. išvados 

2014-2020 metų laikotarpiu siūloma ES lėšomis finansuoti šias investicijas: geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų surinkimo tinklų plėtra, tinklų renovacija, geriamojo vandens kokybės gerinimas, nuotekų valymas ir 
paviršinių nuotekų tvarkymas. Taip pat teikti techninę pagalbą vandentvarkos įmonėms, finansuojant 
eksploatuojamo turto inventorizaciją ir vertinimą. 2014–2020 m. Europos Sąjungos lėšų programavimo 
laikotarpiu yra numatytas 3,9 mlrd. litų bendrasis investicijų poreikis, apimantis investicijas tinklų plėtrai, 
renovacijai ir nuotekų valymui. Šis poreikis nustatytas įvertinus specialiuosius savivaldybių vandentvarkos 
sektoriaus plėtros planus, darant prielaidą, kad naujuoju laikotarpiu investicijos turėtų būti skiriamos 
ekonomiškai atsiperkantiems projektams (per mažiau kaip 50 metų). Vandens kokybės gerinimo ir paviršinių 
nuotekų tvarkymo investicijų poreikis turėtų būti įvertintas atskirose studijose.  

Siūloma taikyti ir prioritetą suteikti šiems vandentvarkos sektoriaus finansavimo būdams - FI ir VPSP 
modeliams. Plėtros, vandens kokybės gerinimo ir nuotekų tvarkymo projektai galėtų būti finansuojami 
derinant paskolas ir subsidijas, kurie būtų skirstomi vieno subjekto (fondo). Pagrindinis finansavimo principas 
ir kriterijai turi būti paremti projektų atsiperkamumu ir efektyvumo rodikliais.  

FI ir VPSP finansavimo modeliams turėtų būti taikoma nauja planavimo, valdymo ir administravimo schema 
(fondas). Jei būtų priimtas sprendimas išlaikyti finansavimą tik subsidijomis, rekomenduojama išlaikyti 
valstybės projektų planavimą. Tokiu atveju, taip pat rekomenduojama taikyti mažesnį finansavimo 
intensyvumą ir diferencijuoti intensyvumą pagal finansuojamas veiklos rūšis. Tinklų plėtrą, vandens kokybės 
gerinimo ir nuotekų valymo investicijas ES lėšomis finansuoti iki 70 proc. projektų vertės. O tinklų 
renovaciją finansuoti subsidijomis iki 50 proc. projekto vertės. 

Pažymėtina, kad globalioje rinkoje vyksta nuožmi konkurencija tarp regionų ir Lietuva priversta konkuruoti 
su kitomis „pusiau brandžiomis“ rinkomis ar net besivystančiais regionais dėl strateginių investuotojų 

                                                                                                                                                                                  

pasiūlos ir jų paklausos MVĮ atžvilgiu skirtumus; b) miesto plėtros fondų atveju, miesto plėtros studijas ar vertinimus bei 
integruotus miesto plėtros planus, įtrauktus į veiksmų programas. Finansavimo sutartyje nustatomi pirmiausia šie dalykai: a) 
paramos pagal veiksmų programą teikimo kontroliuojančiajam fondui sąlygos ir reikalavimai; b) finansiniams tarpininkams arba 
miesto plėtros fondams skirtas kvietimas teikti paraiškas; c) kontroliuojančiojo fondo atliekamas finansinių tarpininkų ar miesto 
plėtros fondų vertinimas, atranka ir akreditavimas; d) investicijų politikos arba tikslinių miesto plėtros planų ir veiksmų 
parengimas ir stebėsena; e) kontroliuojančiojo fondo ataskaitų teikimas valstybei narei ar vadovaujančiai institucijai; f) investicijų 
įgyvendinimo stebėsena pagal taikytinas taisykles; g) audito reikalavimai; h) kontroliuojančiojo fondo investicijų į kapitalo 
fondus, garantinius fondus, paskolų fondus ar miesto plėtros fondus nutraukimo politika; i) kontroliuojančiojo fondo paramos 
nutraukimo nuostatos, įskaitant paramai pagal veiksmų programą priskirtinų išteklių, grąžintų į FI priemonę iš investicijų, ar 
likusių po visų garantijų suteikimo, pakartotinį panaudojimą. Specialioje investicijų politikoje nurodoma, kurios įmonės yra 
tikslinės ir kokie FI produktai bus remiami. Sąlygos ir reikalavimai, pagal kuriuos iš kontroliuojančiųjų fondų, remiamų pagal 
veiksmų programas, teikiama parama rizikos kapitalo fondams, garantiniams fondams, paskolų fondams ir miesto plėtros 
fondams, bus išdėstyti finansavimo sutartyje, kurią sudaro atitinkamai rizikos kapitalo fondas, garantinis fondas, paskolų fondas 
arba miesto plėtros fondas ir kontroliuojantysis fondas. 

 
276 2006 m. liepos 11 d. nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos 

fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999 
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dėmesio. Aiškios pozicijos turėjimas bei skatinimas įvairiom VPSP formom (konkrečiais bandomaisiais 
projektais) ar tikslinėmis FI priemonėmis gali padidinti mūsų vandentvarkos sektoriaus konkurencingumą, o 
rezultatas būtų ne tik veiklos efektyvumo didinimas, bet ir papildomų investicijų pritraukimas ir „lėšų 
įdarbinimas“. 

Pažymėtina, kad investicijos į viešąją infrastruktūrą (įskaitant vandens ūkį) yra itin ilgalaikiai investiciniai 
projektai, kurių galimiems investuotojams (tiek mišraus, tiek privataus kapitalo) labai svarbu įvertinti 
valstybės ilgalaikę rizikos valdymo, turto disponavimo ir efektyvumo didinimą užtikrinančią strategiją, kurios 
pagrindu būtų galima užtikrinti atskirų ūkio šakų darnią plėtrą ir būtinų investicinių projektų finansavimo 
tęstinumą, neprisirišant vien tik prie finansavimo, taikant subsidijų sistemas. 

Pažymėtina, kad kruopštus bei sistemingas pasiruošimas FI taikymui ir susijusių priemonių realizavimas 
sėkmingai eliminuotų didžiąją dalį minėtųjų neigiamų globalių tendencijų, iš esmės susijusių su nežinomumu 
ES finansavimo subsidijų atžvilgiu. Pavyzdžiui, skatinant institucinę VPSP per atitinkamas FI iniciatyvas, 
būtų užtikrinamas privataus kapitalo atėjimas ir tiek modernių paslaugų vadybos taikymas bei kokybės 
didinimas (perkeliant tarptautinę gerąją praktiką), tiek išlaidų optimizavimas ir darnus išteklių panaudojimas. 
Rizikos valdymo mechanizmų diegimas, nuosekliai ir atsakingai apsidraudžiant, kad bus tenkinami viešieji 
interesai visą laikotarpį, ir proceso skaidrumas yra neatsiejama sąlyga, kurios sėkmingas įgyvendinimas 
didins visuomenės pasitikėjimą ir pasitenkinimą viešojo sektoriaus gebėjimu diegti naujoves bei efektyvinti 
vandentvarkos sektorių, gerinant prieinamumą ir kokybę, o masto ekonomijos užtikrinimo atvejais ir 
mažinant kainą atitolusių vietovių vartotojams, dėl to atsivertų ir papildomos regionų plėtros galimybės. 

VPSP projektų ir FI priemonių taikymo sėkmė iš esmės priklauso nuo šalių sugebėjimo kiekvienu konkrečiu 
atveju tinkamai įvertinti šios partnerystės taikymo efektyvumą ir pasirinkti teisingą formą ar modelį. Viešojo 
sektorius subjektas, prieš priimdamas sprendimą dėl partnerystės taikymo tikslingumo, turi atidžiai įvertinti ir 
ekonominiais skaičiavimais pagrįsti numatomą naudą, efektyvumą ir galimą grėsmę. Nuosekliai pradedant 
vystyti įvairias VPSP formas, taip pat taikant siūlomas FI priemonę (-es), svarbu užsitikrinti stabilų politinį 
rėmimą, priešingu atveju tai gali turėti nepageidautinų ilgalaikių padarinių darnios vandentvarkos sektoriaus 
plėtros ir efektyvumo užtikrinimo atžvilgiu. Žemiau išskiriame FI taikymo alternatyvas ilgalaikės 
perspektyvos ir pereinamojo laikotario kontekste: 

Ilgalaikė perspektyva: Pereinamasis laikotarpis: 

Visas vandentvarkos sektorius ir jo investicijos gali 
būti finansuojamos FI priemonėmis. Valstybė, 
pasirinkdama licenzijuotą valdymo įmonę, galėtų 
inicijuoti Investicinio fondo, kuris dėl aukščiau 
minėtų priežasčių bei diversifikavimo reikalavimų 
taikytų minėtąsias FI priemones (įskaitant tiesioginį 
investavimą į įmonių akcinį kapitalą ir paskolas) 
visam Lietuvos komunaliniam ūkiui ir (arba) su 
aplinkosauga susijusiems sektoriams, atsiradimą. 
Būtų įtvirtinta galimybė pritraukti privačias lėšas iš 
institucinių investuotojų (pensijų fondų, fondų fondų 
(angl. funds of funds) ir kt.), kas kartais (nuo dviejų 
iki dešimt kartų) padidintų galimą investicijų portfelį. 
Tokiu būdu ilgalaikėje perspektyvoje Investicinis 
fondas galėtų finansuoti didesnio masto investicinius 
projektus susijusius su renovacija bei komercinius 
infrastruktūrinius projektus.  

 

Kadangi vandentvarkos įmonės turi palaipsniui 
pereiti ir priprasti prie galimo naujo finansavimo 
būdo, galima taikyti pereinamąjį laikotarpį, kurio 
metu tik 48 pav. minimos renovacijos ir paviršinių 
nuotekų tvarkymo finansavimo sričių finansavimui 
būtų taikoma supaprastinta FI priemonė, pateikta 55 
pav. (tokiu būdu pasirinkta finansų įstaiga (ne 
būtinai valdymo įmonė) užsiimtų tik lengvatinėmis 
paskolomis, daliniu palūkanų kompensavimu bei 
garantijų teikimu). Tuo atveju, jei atsirastų 
galimybė (gautas tvirtas politinis palaikymas) 
užtikrinti pakankamą investicinio portfelio 
diversifikaciją (neapribojant Investicinio fondo vien 
tik vandentvarkos sektoriaus įmonėmis) jau 
pereinamuoju laikotarpiu ir (arba) gavus mažesnį 
finansavimą 2014 – 2020 m. laikotarpiu, siūloma 
jau pereinamuoju laikotarpiu taikyti 54 pav. 
pateiktą FI taikymo alternatyvą, kurioje be tikslinių 
paskolų papildomai įtvirtinta galimybė 
Investiciniam fondui investuoti į įmonių akcinį 
kapitalą, į minėtąsias finansavimo sris. 
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Aukšiau Tyrime nurodytas investicijų poreikis 2014-2020 m. periodu yra žymiai didesnis negu vandentvarkos 
įmonių atliktos investicijos 2007-2014 metais. Kaip išanalizuota vandentvarkos sektoriaus efektyvumo 
vertinimo dalyje, šiuo metu vandentvarkos įmonės nėra pajėgios atlikti tokio didelio masto investicijų dėl 
nuostolingos veiklos, taip pat gabėjimų ir žmogiškųjų išteklių stokos, ypač mažesnėse vandentvarkos 
įmonėse. Mažėjant finansavimo intensyvumui bei subsidijas keičiant FI priemonėmis atsiras dar didesnis 
spaudimas ieškoti papildomų finansavimo šaltinių bei efektyvesnių techninių sprendimų. Esamos būklės 
vandentvarkos įmonės neturi pakankamai finansinių ir organizacinių pajėgumų ir negalėtų įsisavinti daugiau 
lėšų negu praėjusiu finansavimo periodu, t.y. investuoti daugiau negu ~2 mlrd. litų. Todėl įgyvendinti plėtrą ir 
pasiekti valstybės strateginius tikslus vandentvarkos sektoriuje įmanoma tik pertvarkius sektoriaus struktūrą, 
t.y. stambinant įmones, stiprinant VKEKK vaidmenį ir pilnai įgyvendinus „sąnaudų susigrąžinimo” principą.  

Pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo gairės nurodytos 23 priede.  
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VI.  Išvados ir rekomendacijos 

1. Išvados 

10 lentelėje pateikiame atsakymų į techninėje užduotyje pateiktus klausimus reziumė. 

10 lentelė. Atsakymų į techninėje užduotyje pateiktus klausimus reziumė 
Vertinimo klausimas Išvada 

Ar vandentvarkos infrastruktūros plėtros teisinis 
reglamentavimas yra aiškus ir pakankamas?  

� ar į LR teisinį reglamentavimą tinkamai perkeltos 
vandentvarkos sritį reglamentuojančios ES 
direktyvos (Miesto nuotekų valymo direktyva, 
Vandens politikos pagrindų direktyva bei 
Direktyva dėl žmonėms skirto vartoti vandens 
kokybės)? Ar LR teisės aktai neprieštarauja ES 
reglamentams? 

� ar pakankamas ir aiškus LR įstatyminis 
reglamentavimas vandentvarkos srityje? 

� ar pakankamas ir aiškus poįstatyminis 
reglamentavimas vandentvarkos srityje? 

Tyrimo metu nagrinėti vandentvarkos sritį reglamentuojantys ES teisės aktai į LR teisinį 
reglamentavimą perkelti tinkamai, o LR teisinio reglamentavimo prieštaravimai ES teisės aktams 
nenustatyti. (plačiau žr. Tyrimo IV skyriaus 3.4, 4.4, 5.4, 6.3 poskyriuose). 

LR įstatyminis reglamentavimas vandentvarkos srityje vertinamas kaip pakankamas ir aiškus, 
tačiau siekiant tobulinti LR įstatyminį reglamentavimą ir užtikrinti efektyvesnį įstatyminio 
reglamentavimo įgyvendinimą, siūlytini papildomi pakeitimai (konkretūs siūlomi įstatyminio 
reglamentavimo pakeitimai nurodomi toliau atsakant į klausimą „Kokie teisinio reguliavimo 
tobulinimo pasiūlymai?“) (plačiau žr. Tyrimo IV skyriaus 3.4, 4.4, 5.4, 6.3 poskyriuose). 

LR poįstatyminis reglamentavimas vandentvarkos srityje vertinamas kaip aiškus ir pakankamas, 
tačiau, siekiant tobulinti poįstatyminį reglamentavimą ir užtikrinti efektyvesnį poįstatyminio 
reglamentavimo įgyvendinimą, siūlytini papildomi pakeitimai (konkretūs siūlomi poįstatyminio 
reglamentavimo pakeitimai nurodomi toliau atsakant į klausimą „Kokie teisinio reguliavimo 
tobulinimo pasiūlymai?“). 

Kokie teisinio reguliavimo tobulinimo pasiūlymai? 
� įstatyminio reguliavimo tobulinimo pasiūlymai; 
� poįstatyminių teisės aktų reguliavimo pasiūlymai. 
 

Įmonių stambinimas: 
1. Siekiant realaus vandentvarkos įmonių stambinimo, Įstatyme įtvirtintos išimtys, 

susijusios su galimybe ne viešiesiems vandens tiekėjams tiekti geriamąjį vandenį ir 
(arba) teikti nuotekų tvarkymo paslaugas viešojo vandens tiekimo teritorijose, jeigu 
atitinkami asmenys tiekė geriamąjį vandenį ir (arba) teikė nuotekų tvarkymo paslaugas 
iki viešojo vandens tiekimo teritorijos nustatymo, turėtų būti panaikintos arba turėtų būti 
numatytos kitos vandens tiekėjų veiklos sąlygos, kurioms esant ne viešieji vandens 
tiekėjai prarastų galimybę teikti paslaugas, kurias turėtų teikti viešieji vandens tiekėjai. 

2. Reikėtų koreguoti teisinį reglamentavimą, konkrečiai Įstatymą, taip, kad asmenų, 
galinčių dalyvauti viešojo vandens tiekėjo parinkimo konkurse, ratas būtų kuo mažiau 
ribojamas. 



 

161 

Vertinimo klausimas Išvada 

3. AM turėtų suderinti ES paramos skyrimą su Strategija ir, kuriant naują aprašą, įtvirtinti 
tokią ES paramos skyrimo tvarką, kad ES parama skatintų įmonių stambinimo proceso 
eigą, pavyzdžiui, nustatyti galimybę gauti ES paramą tik viešiesiems ir (arba) tik 
regioniniams vandens tiekėjams, t. y. stambioms vandentvarkos įmonėms. 

 (plačiau žr. Tyrimo IV skyriaus 3.4 poskyryje) 
 

Paslaugų kokybės užtikrinimas: 
1. siūloma Įstatyme įvesti privalomą licencijavimą visiems be išimties vandens tiekėjams ir 

nuotekų tvarkytojams atitinkamai pakeičiant Licencijavimo taisykles; 
2. siūloma Įstatyme numatyti  atsakomybę (skirti baudas) už veiklos vykdymą be 

licencijos, atitinkamai pakeičiant Licencijavimo taisykles; 
3. siūlytina tobulinti Įstatymo nuostatas nustatant, kas turi perimti vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, kai viešajam vandens tiekėjui yra sustabdoma 
licencija; 

4. iūlytina apsvarstyti galimybę, skiriant ES paramą, pareiškėjams nustatyti reikalavimą 

turėti veiklos licenciją. 

(plačiau žr. Tyrimo IV skyriaus 4.4 poskyryje) 
 
Paslaugų prieinamumas: 

1. Siūloma sukurti teisės aktą, kuriame būtų numatytos konkrečios viešojo vandens tiekėjo 
pareigos prijungiant naujus vartotojus, įskaitant pareigą nutiesti vandentiekio įvadus ir 
(arba) nuotekų išvadus iki vartotojo privačios ar kitaip valdomos nuosavybės ribos ar 
netgi ir į patį naujo vartotojo žemės sklypą (tam tikrą visiems vienodą atstumą).  

2. Siūloma papildyti  Įstatymą, visoje Lietuvoje nustatant  vienodas prijungimo prie viešojo 
vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo kainas, už kurių nustatymą ir priežiūrą būtų 
atsakinga VKEKK. 

3. Siūloma parengti taisykles, kurios numatytų Valstybinės aplinkos apsaugos agentūrų 
darbuotojų veiksmus vykdant kontrolę dėl netinkamo nuotekų tvarkymo vietovėse, 
kuriose jau nutiesti magistraliniai nuotekų surinkimo tinklai ir gyventojai turi visas 
galimybes prie šių tinklų prisijungti. 

4. Siūloma individualiai vandenį išgaunantiems asmenims Įstatyme numatyti pareigą 
užtikrinti tinkamą ir visus teisės aktų reikalavimus atitinkantį vandens išgavimą bei 
individualios infrastruktūros eksploatavimą ir priežiūrą. 
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(plačiau žr. Tyrimo IV skyriaus 5.4 poskyryje) 
 
Kainodara: 

1. Siūloma Įstatyme aiškiai ir nedviprasmiškai vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams 
įtvirtinti pareigą suderinti kainas su VKEKK, atitinkamai pakeičiant ir Kainų nustatymo 
metodiką. Taip pat siūlytina svarstyti vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams 
Įstatyme nustatyti sankcijas už tokios pareigos nepaisymą. 

2. Rekomenduojama Įstatyme įtvirtinti maksimalų nustatytos vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainos galiojimo laikotarpį, kuriam praėjus, vandens tiekėjai ir 
nuotekų tvarkytojai privalėtų perskaičiuoti kainas, atitinkamai pakeičiant ir Kainų 
nustatymo metodiką. 

3. Siūlytina keisti Lietuvos vandentvarkos sektoriuje teikiamų paslaugų kainų nustatymo 
mechanizmą, šią funkciją pavedant išimtinai vienam nepriklausomam subjektui – 
VKEKK, atitinkamai pakeičiant Įstatymo nuostatas. 
 

(plačiau žr. Tyrimo IV skyriaus 6.3 poskyryje) 
 

Priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ teisinis 
reglamentavimas: 
 
1. Siūlytina į naują aprašą, skirtą 2014-2020 m. ES paramai skirstyti, perkelti dabartinėje 

Aprašo redakcijoje esančias nuostatas, pagal kurias: 
1.1. ES Paramos skyrimas skatina vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimą; 
1.2. pareiškėjams, nevykdantiems projektu prisiimtų įsipareigojimų, taikomos sankcijos - 

proporcingai susigrąžinamos lėšos, taikoma finansinė korekcija. 
2. Siūlytina į naują aprašą, skirtą 2014-2020 m. ES paramai skirstyti, sukurti naujus ES 

paramos skyrimo kriterijus, pagal kuriuos: 
2.1. ES parama būtų skiriama tik viešiesiems ir (arba) regioniniams vandens tiekėjams. 

3. Kuriant naują aprašą siūlytina AM atsižvelgti į šias rekomendacijas: 
3.1. AM, rengdama su Priemonės įgyvendinimu susijusius teisės aktus, turėtų suderinti du 

tikslus – ES teisės aktų tinkamas įgyvendinimas Lietuvos Respublikos teisiniame 
reglamentavime bei tinkamas Strategijos įgyvendinimas; 

3.2. ES parama turėtų būti laikoma ne tik priemone įgyvendinti ES teisės aktus, bet ir 
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Vertinimo klausimas Išvada 

pakankamai efektyvia priemone prisidėti prie Strategijos tikslų įgyvendinimo. 

Kokios yra pagrindinės vandentvarkos įmonių 
probleminės sritys (remiantis įmonių finansinių ir 
veiklos rodiklių analize)? 
 

Vandentvarkos įmonės, vertinant finansiniu bei veiklos rodiklių aspektu, susiduria su šiomis 
pagrindinėmis problemomis:  

• sektorius sistemingai metai iš metų dirba nuostolingai; 
• nėra sukaupiama pakankamai lėšų atstatyti turtą ateityje. Turto, sukurto už Europos 

Sąjungos lėšas, nusidėvėjimas neįtraukiamas į savikainą. Nebuvo atliktas turto 
vertinimas; 

• vandentvarkos įmonių finansiniai rodikliai neatspindi jų tikrosios padėties;Savivaldybės 
savo balansuose vis dar turi turto, kurį yra suteikusios vandentvarkos įmonėms 
eksploatuoti. Taip pat neatlikta vandentvarkos sektoriaus turto inventorizacija.  

Nepakankamai investuojama į turto renovaciją. Neefektyvumą rodo didelės netektys tinkluose ir 
infiltracijos lygis. 
 
(plačiau žr. Tyrimo III skyriaus 1–3 poskyriuose) 
 

Ar vandentvarkos valdymas yra efektyvus? Kokios 
galimos vandentvarkos valdymo alternatyvos? Kurios 
alternatyvos yra efektyviausios siekiant įgyvendinti 
aplinkosauginius reikalavimus, paslaugų 
visuotinumą, įperkamumą, atsiperkamumą, kokybę, 
„sąnaudų susigrąžinimo“ ir principus „teršėjas 
moka“? 

Vandentvarkos įmonių valdymas nėra efektyvus dėl šių pagrindinių priežasčių: 

• nereguliariai peržiūrima ir tvirtinama vandentvarkos paslaugų kaina, kuri lemia 
nuostolingą įmonių veiklą; 

• kompetencijų ir resursų trūkumas, ypač mažose vandentvarkos įmonėse; 
• politizuoti sprendimai. 

Analizuotos kelios alternatyvos esamai situacijai spręsti:  

• pilnas „sąnaudų susigrąžinimo“ principo įgyvendinimas, siekiant, kad įmonės pradėtų 
veikti pelningai ir tvariai; 

• dabartinių tikslų pakeitimas mažiau ambicingais; 
• sektoriaus pertvarkymas stambinant įmones.  

Šio tyrimo metu nustatyta, kad įmonių stambinimas yra tikslingiausia alternatyva ūkio 
pertvarkymui. 
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(plačiau žr. Tyrimo III skyriaus 3.2, 3.3 poskyriuose ir 4, 5 poskyriuose) 
 

Kokioms sritims skiriamos vandentvarkos 
investicijos? Ar investicijų dydis pakankamas ir 
užtikrina tvarų sektoriaus vystymąsi? 

Investicijos vandentvarkos sektoriuje vyko šiomis kryptimis: nuotekų valymo įrenginių 
renovavimas ir plėtra, nuotekų ir vandentiekio tinklų renovavimas ir plėtra, dumblo tvarkymo 
infrastruktūros kūrimas bei galiausiai vandens gerinimo įrenginių rekonstravimas ir statyba.  
Investicijų dydis didžiojoje dalyje sričių buvo nepakankamas siekiant įvykdyti plėtros 
strategijoje nustatytus tikslus. Nuotekų valymo įrenginių infrastruktūros vystymo srityje 
investicijų dydis buvo pakankamas, nes Strategijoje numatyti rodikliai šioje srityje iki 2015 m. 
tikėtina, kad bus įgyvendinti. Kadangi įmonės veikia nuostolingai, jos savarankiškai neturi 
pakankamai lėšų investuoti į infrastruktūros atnaujinimą ir veiklos optimizavimą. Taip pat 
vandentvarkos įmonėms trūksta kompetencijų įgyvendinti plataus masto investicijas, reikalingas 
sektoriaus strateginiams tikslams pasiekti. Dėl to ilgalaikei tvariai ūkio veiklai užtikrinti 
reikalinga sektoriaus pertvarka. 
 
(plačiau žr. Tyrimo III skyriaus 1, 2 poskyriuose, V skyriaus 1 ir 1.1 poskyriuose) 

Ar sudarytos prielaidos vandentvarkos įmonėms 
siekti efektyvumo? 

Daugeliu atvejų esamų organizacinių ir ekonominių priemonių politizavimas vietiniu savivaldos 
lygmeniu, nemotyvuoja vandentvarkos įmonių siekti efektyvumo. Kaip minėta, siūloma 
stambinti vandentvarkos įmones. Taip pat keisti įmonių valdymo kultūrą, pasinaudojant 
Vyriausybės parengtais reikalavimais ir priemonėmis taikomomis Valstybės įmonėms, t. y. 
tęsiant LR ŪM ir LR FM pradėtą vykdyti valstybės valdomų įmonių politiką (valdybų, 
stebėtojų tarybų institutų formavimas, įtraukiant privataus sektoriaus profesionalus iš atitinkamų 
sektorių, skaidrumo didinimas ir kt. ). 

Kokie yra teigiami ir neigiami įmonių stambinimo 
aspektai? Kokios priežastys trukdo vandens įmonių 
stambinimo procesui? Kokie galimi proceso 
organizavimo būdai? Kokie galimi pasiūlymai 
įmonių stambinimo spartinimui? 

Įmonių stambinimas pasižymi daugeliu teigiamų aspektų, kadangi tai sudarytų prielaidas: 

• paslaugų kainų suvienodėjimui Lietuvos regionuose;  
• realizuoti masto ekonomijos naudas ir sumažinti santykinius veiklos sąnaudas; 
• valdymo kompetencijos didinimui. 

Įmonių stambinimo pagrindinės rizikos kyla dėl sudėtingo įgyvendinimo proceso bei 
potencialaus atitolimo nuo vartotojų.  
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Įmonių stambinimo trukdžiai: 

• savivaldybių neveikimas įmonių stambinimo atžvilgiu; 
• neaiškus ir nepakankamas teisinis reglamentavimas; 
• ES paramos skyrimo tvarka, kuri parengta neatsižvelgiant į Strategiją ir nesusieta su 

įmonių stambinimo procesu. 

Šiuo metu Lietuvoje įmonių stambinimas siejamas su viešojo ir regioninio vandens tiekėjo 
atsiradimu, o įmonių stambinimo procesas yra savanoriškas. Siūloma šį procesą pakeisti iš 
savanoriško į skatinamąjį (pavyzdžiui, stambinimas galėtų būti skatinamas skiriant ES paramą 
tik viešiesiems ir (arba) regioniniams vandens tiekėjams), taip užtikrinant efektyvesnį ir galimai 
greitesnį įmonių stambinimo procesą. 
 
(plačiau žr. Tyrimo III skyriaus 4 poskyryje) 

Koks yra/turėtų būti Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos vaidmuo investicijų į 
vandentvarkos infrastruktūros plėtrą planavime, jos 
įgyvendinime?  

� Esamos situacijos analizė; 
� Kokie pagrindiniai VKEKK veiklos trūkumai 

(jei tokie yra)?  
� Kokie pagrindiniai VKEKK veiklos 

trikdžiai? 
� Ar VKEKK veiklos esamas modelis yra 

tinkamas? Kokios galimos alternatyvos, jei 
veiklos modelis netinkamas? 

� Koks yra /turėtų būti/galėtų būti VKEKK 
santykis su vietos savivalda ? 

 
Koks yra/turėtų būti savivaldybių vaidmuo ir 
atsakomybė organizuojant vandentvarkos paslaugų 
teikimą ir nustatant jų kainas? 

� Esamos situacijos analizė: kokios yra vietos 

Kainų nustatymo procese VKEKK dalyvauja šiais būdais: 
1. rengdama ir tvirtindama Kainų nustatymo metodiką; 
2. su viešaisiais vandens tiekėjais derindama kainas prieš jas teikiant tvirtinti savivaldybių 

taryboms;  
3. derindama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas su ne viešaisiais vandens 

tiekėjais; 
4. jei savivaldybės nustato kitokias kainas nei buvo suderinta su VKEKK, VKEKK 

prižiūri, ar savivaldybės patvirtindamos kainas nepadarė teisės aktų pažeidimų, o 
nustačius pažeidimus VKEKK turi teisę pareikalauti savivaldybių, kad pažeidimai būtų 
pašalinti ir kaina būtų patvirtinta;  

5. Įstatymas taip pat numato galimybę VKEKK vienašališkai nustatyti kainas sprendime 
nurodytam laikotarpiui, kai savivaldybės nepašalina padarytų pažeidimų.  

Savivaldybės kainų nustatymo procese turi šias funkcijas: 
1. tvirtina vandens tiekėjų su VKEKK suderintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainas; 
2. turi teisę nustatyti kitokias vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas nei 

įmonės suderino su VKEKK, tačiau savivaldybių nustatytos kainos turi atitikti kainų 
apskaičiavimo metodiką ir kainodaros principus; 

3. realizuodamos vandens tiekimo įmonių savininko teises, daro tiesioginę įtaką šių 
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savivaldos funkcijos? Ar vietos savivaldos 
funkcijos užtikrina vandentvarkos sektoriaus 
strateginį vystymąsi? 

� Koks gali būti alternatyvus vietos savivaldos 
vaidmuo vandentvarkos sektoriuje? 

� Koks yra /turėtų būti/ galėtų būti vietos 
savivaldos santykis su VKEKK ? 

 

įmonių valdymui bei plėtrai, o tai nulemia vandentvarkos sektoriaus strateginį 
vystymąsi ir kainų pokyčius. 

 
Pagal dabar galiojantį teisinį reglamentavimą vandentvarkos sektoriuje numatyti du kainų 
reguliuotojai – savivaldybės ir VKEKK, iš kurių vienas, t. y. savivaldybės, dėl savo teisinio 
statuso vandens tiekimo įmonių atžvilgiu (valdo įmones nuosavybės teise) negali būti laikomas 
objektyviu. Atsižvelgiant į kainodaros srityje egzistuojančias problemas ir užsienio šalių patirtį, 
siūlytina keisti Įstatymą, kainų nustatymo funkciją pavedant tik vienam nepriklausomam 
subjektui VKEKK. Taip pat siūlytina svarstyti galimybę savivaldybėms kainų nustatymo procese 
priskirti patariamojo subjekto funkcijas. 
 
VKEKK ir savivaldybių vaidmuo vandentvarkos infrastruktūros plėtros planavime ir 
įgyvendinime. 
 
Savivaldybės infrastruktūros plėtros planavime turi šias funkcijas: 

1. rengia vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus, pagal kuriuos 
vykdoma geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio plėtra; 

2. derina įmonių veiklos ir plėtros planus su vandentvarkos įmonėmis. 
 
Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą VKEKK vandentvarkos infrastruktūros plėtros planavime 
ir įgyvendinime jokių funkcijų neturi. Siūlytina įmonių veiklos ir plėtros planų rengimo bei 
įgyvendinimo kontrolę priskirti VKEKK, t. y. VKEKK privalėtų kontroliuoti, ar vandentvarkos 
sektoriuje veikiančios įmonės veiklos ir plėtros planus parengė vadovaudamosi teisės aktais ir 
Strategija, bei prižiūrėti, kaip įmonės savo veikloje vadovaujasi veiklos ir plėtros planais. 

Ar remiamos veiklos sritys ir prioritetai atitinka 
sektoriaus poreikius, įvertinant esamas aplinkos 
sąlygas/išorės veiksnius? Ar numatyti tikslai atspindi 
šiuos poreikius? Ar finansavimo sąlygos atitinka 
numatytus tikslus?  

Įvertinant esamas aplinkos sąlygas ir išorės veiksnius, 2007-2013 m. periodu remiamos veiklos 
sritys ir prioritetai iš esmės atitinka sektoriaus poreikius – finansuojamos sritys, kur atsilikimas 
nuo ilgalaikių sektoriaus tikslų, numatytų Strategijoje, buvo didžiausias.  

Pagrindinis Priemonės tikslas - modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūrą aglomeracijose pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos 
apsaugos reikalavimus – taip pat atitinka sektoriaus poreikius. Tačiau vertinant sektoriaus 
situaciją, Priemonė galėjo būti papildomai panaudota skatinant vandentvarkos sektoriaus 
pertvarką (licencijavimo įgyvendinimą, viešųjų tiekėjų sukūrimą, įmonių stambinimą). Nors 
2007-2013 m. ES lėšos šioms pertvarkoms nebuvo panaudotos, siūloma 2014-2020 m. ES 
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lėšomis paskatinti išvardintų procesų įgyvendinimą. 

Dauguma finansavimo sąlygų iš esmės atitinka numatytus tikslus. Tačiau pakeitus keletą esminių 
finansavimo sąlygų, buvo galima pasiekti geresnių rezultatų: 

• Situacija, kai ES ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojama virš 90 proc. projektų 
vertės, neskatina vandentvarkos įmonių ieškoti efektyviausių ir rezultatyviausių 
projektų tikslams pasiekti. Prie apie 70 proc. visų įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų 
finansavimo vandentvarkos įmonės finansiškai neprisidėjo (be ES ir valstybės biudžeto 
lėšų projektus finansavo savivaldybės).  

• Nebuvo projektų efektyvumo kriterijų, pagal kuriuos buvo atrinkti projektai į valstybės 
projektų sąrašą.  

 (plačiau žr. Tyrimo V skyriaus 1.1.-1.3 poskyriuose) 

Ar numatyti tikslai buvo pasiekti arba kokia dalimi 
tikslai buvo pasiekti? 

 

Europos Sąjungos priemonės tikslas gyventojų, kurie naudojasi centralizuotomis nuotekų 
surinkimo ir tvarkymo paslaugomis, dalies padidėjimas 8 proc., tikėtina, nebus pasiektas. Buvo 
suplanuota, kad prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų bus prijungta 270 000 gyventojų. 
Tačiau iš viso pasirašytose finansavimo sutartyse numatyta, kad bus prijungta tik apie 150 000 
papildomų gyventojų (faktinė pasiekta reikšmė – 18 056). Taigi, Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos įgyvendinimo rodiklis, tikėtina, bus pasiektas tik 56 proc.   

 Suplanuotos kitų rodiklių reikšmės, remiantis sudarytomis sutartimis, turėtų būti pasiektos 
(kadangi dauguma projektų dar įgyvendinami, pasiektos tarpinės reikšmės gana mažos): 

• pagal pasirašytas sutartis numatoma, jog bus pastatyti 23 dumblo apdorojimo įrenginiai  
(numatyta priemonės rodiklio reikšmė – 20, pasiekta reikšmė – 8); 

• pagal pasirašytas sutartis numatoma, jog bus renovuota (pastatyta) vandens tiekimo ir 
(ar) nuotekų sistemos 362 gyvenamosiose vietovėse (numatyta priemonės rodiklio 
reikšmė – 300, pasiekta reikšmė – 88).      
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(plačiau žr. Tyrimo V skyriaus 1.3. poskyryje) 

Kokią įtaką turėjo/turi/turės 2004–2011 m. gauta ES 
parama techniniams vandentvarkos plėtros 
sprendimams? 

 

Bendrai, ES parama turėjo teigiamą įtaką techniniams vandentvarkos sprendimams. Tačiau kai 
kur ES parama paskatino priimti ekonomiškai nepagrįstus ir neatsakingus sprendimus. Tai 
daugiau būdinga mažesnėms vandentvarkos įmonėms ir savivaldybėms, kurios susiduria su 
kompetencijos trūkumu priimant valdymo sprendimus, kurie užtikrintų tvarią vandentvarkos 
įmonių veiklą. 

Didžia dalimi ES parama suteikė galimybę sprendimų priėmėjams rinktis geriausius iš daugelio 
siūlomų variantų, o atskiruose projektuose buvo diegiami šiuolaikiškiausi bei moderniausi, 
pasauliniu mastu geriausių technologijų pagalba realizuojami techniniai vandentvarkos plėtros 
sprendiniai.  

Novatoriški, tinkamai parinkti techiniai sprendimai ir ateityje turės didelę vertę, įmonėms nereiks 
greitu laiku atnaujinti morališkai pasenusios infrastuktūros. Tie sprendimai, kurie, kaip 
minėjome, buvo netinkami (pvz. sukurta per didelių pajėgumų infrastruktūra), privers ateityje 
ieškoti naujų techninių ir kartu valdymo sprendimų, kaip išpręsti anksčiau sukurtą problemą.  

(plačiau žr. Tyrimo V skyriaus 1.1 poskyryje) 

Kokią įtaką turėjo/turi/turės 2004–2011 m. gauta ES 
parama vandentvarkos paslaugų kainai ir įmonių 
ekonominiam gyvybingumui? 

 

Europos Sąjungos parama vandentvarkos ūkio gyvybingumui turi įtakos daugeliu aspektų. 
Pirma, vykdomos didelės apimties investicijos, kurios didina paslaugų prieinamumą. Taip pat, 
įgyvendinami dumblo apdorojimo ir nuotekų valymo projektai, investuota į geriamojo vandens 
kokybę ir kt. Šios investicijos orientuotos gerinti geriamojo vandens kokybę bei 
aplinkosauginius rodiklius. Be ES paramos plėtros projektai nebūtų įgyvendinami arba būtų 
įgyvendinami daug mažesne apimtimi.  

Pažymėtina, jog esant dabartinei sektoriaus situacijai (ypatingai dėl „kaštų susigrąžinimo“ 
principo neįgyvendinimo), didelės apimties investicijos, finansuojamos ES lėšomis, ilgalaikėje 
perspektyvoje gali lemti netvarią įmonių veiklą. Nesusigrąžindamos sąnaudų ir veikdamos 
nuostolingai, siekiant palaikyti ir atstatyti įsigytą turtą, vandentvarkos įmonės gali likti 
priklausomos nuo subsidijų. Įmonėms, kurių veikla pagrįsta ekonominiais principais (iš jų – 
„sąnaudų susigrąžinimo“ principu), ES parama turės teigiamą įtaką. 
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Kadangi didžiausia ES finansavimo dalis skirta tinklų plėtrai, Europos Sąjungos paramos lėšos 
didino vandentvarkos paslaugų kainas. Papildomai gaunamos pajamos nepadengia padidėjusio 
turto palaikymo ir administravimo sąnaudų, todėl projektai didina paslaugų kainą. Išaugę kaštai 
kai kuriais atvejais viršijo galiojančią vandentvarkos įmonių paslaugų kainą daugiau kaip 10%. 
Ateityje, kai atsiras poreikis atstatyti ES lėšomis įsigytą ir sukurtą turtą, paslaugų kaina gali dar 
labiau išaugti. 

(plačiau žr. Tyrimo V skyriaus 1.1. poskyryje) 

Ar 2004–2011 m. ES paramos lėšos buvo 
paskirstytos efektyviai? Kaip lėšų panaudojimo 
efektyvumas skiriasi lyginant individualius 
projektus? 

 

Europos Sąjungos paramos skirstymas buvo efektyvus, kadangi vykdomos didelės apimties 
investicijos tiek didžiuosiuose miestuose, tiek mažesnėse gyvenvietėse. Sprendimas didelę dalį 
lėšų skirti miestams vertinamas teigiamai, kadangi investicijos miestuose yra ekonomiškai 
naudingesnės bei rezultatyvesnės, t.y. investavus tokio pat dydžio lėšas paslaugų prieinamumas 
suteikiamas didesniam naujų vartotojų skaičiui negu gyvenvietėse ar kaimiškose teritorijose. 

Prioritetas, skirtas dumblo apdorojimo projektams, vertinamas teigiamai. Projektų planavimas ir 
vėliau paramos paskirstymas buvo efektyvus, pvz. parama paskirstyta taip, jog visoje Lietuvoje 
būtų išspręstos dumblo apdorojimo problemos.  

Individualių projektų efektyvumo vertinimas parodė ryškius skirtumus tarp vieno vartotojo 
prijungimo kainos, kuri svyruoja nuo 4 iki 33 tūkst. litų. Projektų vieneto kainos rodiklius 
tarpusavyje lyginti sudėtinga, kadangi skirtinguose projektuose į sumą yra įtraukiamos skirtingos 
išlaidos.  

 (plačiau žr. Tyrimo V skyriaus 1.2 poskyryje) 

Kokią įtaką turėjo/turi/turės 2004–2011 m. gauta ES 
parama vandentvarkos sektoriaus plėtrai? Kokį 
poveikį 2004–2011 m. ES parama turėjo/turi/turės 
regionų vandentvarkos rodikliams? Ar pakitimai 
matomi lyginant paramą gavusias sritis su paramos 
negavusiomis sritimis? Kaip įtaką vertina 
vandentvarkos įmonės (keleto atvejų studijos)? 

ES parama turėjo didelę teigiamą įtaką vandentvarkos sektoriaus plėtrai. 2000-2006 m. iš ES 
fondų vandentvarkos sektoriui skirta per 1,3 mlrd. litų, 2007-2013 m. periodu – per 2 mlrd. litų. 
Iš šių lėšų 2,7 mlrd. litų jau išmokėta (1,3 mlrd. litų iš 2000-2006 m. programų, 1,4 mlrd. Iš 
2007-2013 m. programos) ir už šias lėšas sukurta vandentvarkos infrastruktūros. 2004 m. 
VKEKK reguliuojamų įmonių balansinė materialaus turto vertė tesiekė 2,1 mlrd. litų, 2011 m. -  
4,5 mlrd. litų. Didžioji dalis turto buvo sukurta ES lėšomis. Be ES lėšų įmonės būtų pajėgios 
įgyvendinti tik mažą dalį įgyvendintų projektų.  
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Vandentvarkos sektorius artimiausiais metais ir toliau vykdys plėtrą, panaudojant ES lėšas. 
Didžioji dalis 2007-2013 m. periodo projektų dar įgyvendinami. Bendra jų vertė siekia virš 2 
mlrd. litų. Likusi neišmokėta dalis – 0,6 mlrd. litų. Papildomai 2 proc. 2007-2013 m. ES lėšų, 
skirtų Priemonei, dar bus paskirstyta.  

Vertinant paramos poveikį sektoriaus plėtrai, pabrėžtina, jog esant esamai sektoriaus situacijai 
(neefektyvus valdymas, kompetencijų stoka, kaštų nesusigrąžinimas, nesilaikymas teisės aktų) 
ES paramos poveikis yra dvilypis. Įmonėms, kurių veikla pagrįsta ekonominiais principais (iš jų 
– „sąnaudų susigrąžinimo“ principu), ES parama turi ir turės teigiamą įtaką. Tačiau kitoms 
įmonėms (88 proc. vandentvarkos įmonių nuostolingos, 50 proc. visiškai nekaupia lėšų turto 
atstatymui) ES paramos poveikis bus neigiamas, kadangi įmonėms gali pritrūkti lėšų ir 
kompetencijų palaikyti gerą turto techninę buklę ir ilgalaikėje perspektyvoje atstatyti sukurtą 
infrastruktūrą. 

ES parama turi teigiamą poveikį regionų vandentvarkos rodikliams, kadangi ES lėšos yra 
pagrindinis investicijų į vandentvarkos sektorių finansavimo šaltinis. Nuo 2007  iki 2011 m. 
Lietuvoje geriamojo vandens paslaugų prieinamumas padidėjo 9 proc., nuotekų tvarkymo – 13 
proc. Nuo 2007 m. nuotekų išvalymo rodiklio vertė padidėjo daugiau kaip dvidešimt procentų. 
ES parama taip pat prisidėjo prie geriamojo vandens kokybės gerinimo.  

Atsižvelgiant į tai, jog dauguma 2007-2013 m. projektų dar įgyvendinama, tikimasi, jog iki 2015 
m. nuotekų tvarkymo prieinamumas padidės dar beveik 4 proc. Taip pat bus užbaigti dumblo 
apdorojimo projektai ir sukurti pajėgumai, kurie išspręs dumblo laikymo ir apdorojimo 
problemas visos valstybės mastu.  

ES parama paskatino pradėti vandentvarkos sektoriuje sistemingai planuoti veiklą ir ieškoti 
sektoriaus tvariai plėtrai trukdančių kliūčių. Atsirado poreikis vandentvarkos įmonėms ir 
savivaldybėms iš naujo įvertinti siektinų rodiklių įgyvendinamumą ir atsakingesnį naujos 
perspektyvos vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo prieinamumo rodiklių planavimą. 

Vandentvarkos įmonių veiklos pokyčiai paramą gavusiose srityse yra nepalyginamai geresni. 
Pvz., UAB „Joniškio vandenys“ nuotekų valyklos rekonstrukcija akivaizdžiai pagerino nuotekų 
ištakio rodiklius ir išsprendė problemas Šiaulių regiono dumblo tvarkymo sistemoje. Toje 
pačioje įmonėje infiltracijos rodikliai atskirose nuotekų surinkimo sistemose siekia 83 proc., bet 
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nuotekų vamzdynų renovacijai vandentvarkos įmonės vadovų teigimu vidinių resursų skirti 
įmonė ir savivaldybė nepajėgios.  

Kitas pavyzdys UAB „Vilniaus vandenys“ investicija į dumblo tvarkymo įrenginius. Akivaizdus 
teigiamas pokytis sprendžiant socialiai jautrią dumblo kvapų problemą ir dvigubos naudos 
projektas su perspektyva išgauti energiją panaudojant biodujų potencialą. Įmonės vadovaujančių 
specialistų nuomone tokiai įmonei kaip UAB „Vilniaus vandenys“ ir be ES paramos pavyktų 
pritraukti investicijas į panašius projektus kaip Vilniaus dumblo tvarkymo įrenginiai.  

Kitas pavyzdys – dominuojanti vandentvarkos įmonių dauguma nevykdė jokių kapitalo 
investicijų srityse ar projektuose nefinansuotuose ES paramos lėšomis. Remiantis įmonių ir 
savivaldybių atsakymais, be ES paramos nebūtų vykdomi, arba būtų vykdomi gerokai 
mažesnėmis apimtimis, o strateginiai projektų tikslai būtų mažiau ambicingi. Ekspertiniu 
vertinimu bendra investicijų apimtis be ES paramos sumažėtų 80-90 proc. Taigi be ES paramos 
pagrindiniai vandentvarkos sektoriaus rodikliai (paslaugų prieinamumo, geriamojo vandens 
kokybės, nuotakų išvalymo ir dumblo apdorojimo) būtų žymiai blogesni. Taip pat valstybė 
susidurtų su papildomais iššūkiais dėl ES reikalavimų įgyvendinimo. 

(plačiau žr. Tyrimo V skyriaus 1.1 poskyryje) 

Kokią įtaką investicijos, finansuotos 2004-2011 m. 
ES parama, turėjo/turi/turės regionų ir visos Lietuvos 
ūkio makroekonominiams rodikliams? 

 

Lietuvoje, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų pagalba buvo sukurtas didelis kiekis 
infrastruktūros, vykdomos intensyvios investicijos. Be to, 2009 m. Lietuvoje prasidėjus 
finansinei krizei materialinės investicijos šalies mastu smarkiai sumažėjo. Apytikriai tuo metu 
lėšų įsisavinimo intensyvumas pagal 2007–2013 m. programą pradėjo didėti. ES investicijos į 
Lietuvos ūkį sušvelnino ekonominio sunkmečio Lietuvoje padarinius. Taigi Priemonė turėjo 
teigiamą įtaką ne tik investicijoms, bet ir BVP, užimtumui, vartojimui bei kitiems 
makroekonominiams rodikliams. Ilgalaikis 2007-2013 m. Priemonės poveikis Lietuvos BVP 
siekia 3,5 mlrd. Litų (darant prielaidą, kad investicijų multiplikatorius yra 1,6).  

Tęsiant 2007-2013 m. programa finansuojamų projektų įgyvendinimą, ES parama ir toliau 
prisidės prie ekonominio atsigavimo ir augimo. Tačiau, atsižvelgiant į ES finansavimo apimtis ir 
riziką dėl vandentvarkos sektoriaus finansinio tvarumo ilgalaikėje perspektyvoje, vandentvarkos 
sektoriaus finansavimas ES lėšomis turėtų keistis, mažinant subsidijas ir pereinant prie 
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grąžintinų finansavimo instrumentų.  

(plačiau žr. Tyrimo V skyriaus 1.2 poskyryje) 

Kokia yra geroji užsienio šalių patirtis finansuojant 
vandentvarkos veiklos ir plėtros projektus? Pagal 
kokius kriterijus užsienio šalyse yra skirstoma 
parama? 

 

Tyrimo metu vertinant Lenkijos, Škotijos ir Estijos valstybių vandentvarkos sektorius buvo 
pastebėta, kad dauguma šalių vandentvarkos paslaugų plėtrą ir projektus, susijusius 
aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimu, finansuoja labai panašiai kaip Lietuva (tiek remiamų 
veiklos sričių atžvilgiu, tiek teikdamos iki 85 proc. intensyvumo ES subsidijas).  

Užsienio šalių apžvalga taip pat parodė, jog veiklos plėtros projektai gali būti sėkmingai 
finansuojami vandentvarkos įmonių nuosavomis lėšomis, kai įgyvendintas „sąnaudų 
susigrąžinimo“ principas. Taip pat galimas platesnis finansinių instrumentų taikymas 
(obligacijos, pinigų rinkos, privatus kapitalas).  

Lyginant ES paramos skirstymą skirtingose šalyse, galima daryti išvadą, kad dauguma aplinkinių 
valstybių taikomos ES finansavimo sąlygos yra panašios kaip Lietuvoje.  

(plačiau žr. Tyrimo V skyriaus 1.4. poskyryje) 

Ar numatytos veiklos sritys, prioritetai, atrankos 
kriterijai ir kitos projektų finansavimo sąlygos yra 
tinkami tikslų pasiekimui užtikrinti? Ar tinkamai 
nustatytos tuos tikslus išreiškiančios rodiklių 
reikšmės? Ar reikšmėms pasiekti numatyti 
pakankami finansiniai ištekliai? 

Priemonės tikslai ir finansavimo sąlygos nėra pilnai suderintos. 8 proc. nuotekų tvarkymų 
paslaugas gaunančių gyventojų skaičiaus padidėjimas, numatytas Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programoje, tikėtina, nebus pasiektas. Esant mažesniam finansavimo intensyvumui, pritraukiant 
daugiau privačių lėšų bei sukuriant vandentvarkos įmonėms papildomą paskatą ieškoti 
ekonomiškai naudingiausių sprendimų, bei panaudojant ES lėšas įgyvendinti Strategiją 
(įgyvendinant licencijavimą, viešųjų vandens tiekėjų sukūrimą, „sąnaudų susigražinimo“ 
principo įgyvendinimą ir pan.) numatytas tikslas galėjo būti pasiektas.  

Pagrindinės išvados, vertinant Priemonės finansavimo sąlygas: 

• Veiklos sritys ir prioritetai yra iš esmės tinkami tikslų pasiekimui užtikrinti. Tačiau 
pažymėtina, jog Priemonės veiklos sritys iš esmės apima visas keturias pagrindines 
Strategijoje numatytas plėtros kryptis, tačiau Priemonės rodikliai tiesiogiai ir netiesiogiai 
apima tik dvi (vandens tiekimo ir nuotekų surinkimą). 
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• Atrankos kriterijai nebuvo pakankami tikslų pasiekimui dėl keleto priežasčių: nepilnai 
atitinka Strategiją, kadangi nebuvo panaudoti, siekiant paslaugų tiekėjų licencijavimo 
įgyvendinimo ir viešųjų vandens tiekėjų sukūrimo; taip pat sudarant valstybės projektų 
sąrašą nebuvo aiškių rezultatyvumo kriterijų, pagal kuriuos būtų atrinkami projektai. 
Konkurencijos sudarymas projektų atrankos metu, sudarytų prielaidas geresnėms 
Priemonės rodiklių reikšmėms. 

• Kitos Priemonės finansavimo sąlygos taip pat turi trūkumų. Situacija, kai ES ir 
nacionalinėmis biudžeto finansuojama virš 90 proc. projektų vertės ir daugumos projektų 
atvejų vandentvarkos įmonės neprisideda nuosavomis lėšomis, neskatina vandentvarkos 
įmonių ieškoti efektyviausių ir rezultatyviausių projektų tikslams pasiekti.  

Ekspertiniu vertinimu, nustatytos tikslus išreiškiančios rodiklių reikšmės, atsižvelgiant į 
numatytus finansinius išteklius, iš esmės buvo pasiekiamos. Tačiau, kaip minėta, nebuvo 
suderintos su finansavimo sąlygomis.  

 (plačiau žr. Tyrimo V skyriaus 1.3. poskyryje) 

Ar pasiekti užbrėžti paramos teikimo tikslai? Koks 
yra vertinamų rodiklių išpildymo lygis? Kokios 
priežastys lemia rodiklių nepasiekimą ir kokie galimi 
sprendimo būdai? 

 

Tikėtina, jog bus pasiekta tik dalis užsibrėžtų Priemonės tikslų: 

• Europos Sąjungos priemonės tikslas gyventojų, kurie naudojasi centralizuotomis 
nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis, dalies padidėjimas 8 proc., tikėtina, nebus 
pasiektas. Buvo suplanuota, kad prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų bus 
prijungta 270 000 gyventojų. Tačiau iš viso pasirašytose finansavimo sutartyse 
numatyta, kad bus prijungta apie 150 000 naujų gyventojų (pasiekta reikšmė – 18 056 
arba 7 proc. nuo suplanuotos rodiklio reikšmės). Apklaustos vandentvarkos įmonės 
nurodė (išskyrus 4 įmones, kurios susiduria su sunkumais), kad finansavimo sutartyse 
prisiimti įsipareigojimai dėl naujų vartotojų prijungimo bus pasiekti. Taigi Sanglaudos 
skaitinimo veiksmų programos įgyvendinimo rodiklis, tikėtina, bus pasiektas tik 56 proc.   

• Suplanuota produkto rodiklio -   gyvenamosios vietovės, kuriose renovuota (pastatyta) 
vandens tiekimo ir (ar) nuotekų sistema  - reikšmė turėtų būti pasiekta. Pagal pasirašytas 
sutartis numatoma, jog bus renovuota (pastatyta) sistemos 362 gyvenamosiose vietovėse 
(numatyta priemonės rodiklio reikšmė – 300, jau pasiekta reikšmė – 88 arba 29 proc. 
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nuo suplanuotos rodiklio reikšmės).      

• Suplanuoti tikslai dumblo apdorojimo srityje taip pat turėtų būti pasiekti. Pagal 
pasirašytas sutartis numatoma, jog bus pastatyti 23 dumblo apdorojimo įrenginiai  
(numatyta priemonės rodiklio reikšmė – 20, pasiekta reikšmė – 8 arba 42 proc. nuo 
suplanuotos rodiklio reikšmės).  

Vertinant riziką, jog nebus pasiekti paslaugų prieinamumo plėtros tikslai, galima išskirti kelias 
pagrindines planavimo problemas: 

• Rodiklių reikšmės nustatytos nepagrįstai ir pilnai neįvertinus išorinių sąlygų. Planuojant 
Priemonės tikslus ir finansavimo sąlygas nebuvo sisteminio požiūrio į finansavimo 
poreikį, nepilnai atsižvelgta į vandentvarkos įmonių ir savivaldybių turimas 
kompetencijas ir motyvaciją, kurie tiesiogiai įtakoja projektų/technologijų/sprendimų 
parinkimą ir pasiekiamus rodiklius. Projektų atrankos metu nevertinta, kiek individualūs 
projektai prisidės prie bendro Priemonės rodiklio pasiekimo. Taip pat, siekiant tiksliau 
įvertinti sektoriaus galimybes, vandentvarkos įmonės ir savivaldybės turėjo būti daugiau 
įtrauktos į planavimo procesą (pvz., jau planavimo etape pateikdamos galimybes pasiekti 
rodiklius).  

• Rodiklių reikšmės nesuderintos su finansavimo sąlygomis. Kaip minėta aukščiau, 
numatytos rodiklių reikšmės galėjo būti pasiektos, taikant mažesnį finansavimo 
intensyvumą ir kt. sąlygas, skatinančias vandentvarkos įmones ieškoti ekonomiškai 
naudingiausių sprendimų. 

• Komunikacijos stoka tarp AM departamentų ir nesuderinti strateginiai dokumentai. 
Planuojant finansavimo sąlygas neatsižvelgta į teisės aktus, kurie numatė,  jog ES 
paramą gali gauti tik licencijuoti paslaugų tiekėjai.   

 (plačiau žr. Tyrimo V skyriaus 1.3. poskyryje) 

Koks yra investicijų į vandentvarką poreikis 2014–
2020 m.? 

Naujajame programavimo etape realus investicijų poreikis yra lygus 3,9 mlrd. litų (išskyrus  
paviršinių nuotekų tvarkymą). Iš šios sumos, 1,3 mlrd. litų turėtų būti skirta dabartinių tinklų 
renovacijai. Infrastruktūros plėtrai (įskaitant vandens gerinimo įrenginių statybą) investicijų 
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 poreikis būtų 2,2 mlrd. Litų. Nuotekų valymo infrastruktūros vystymui turėtų būti skirta 0,4 
mlrd. litų.  

(plačiau žr. Tyrimo V skyriaus 2.1.1. poskyryje) 

Ar tikslinga ir ekonomiškai efektyvu teikti paramą 
2014–2020 m. laikotarpiu? Jeigu taip, kokios yra 
reikalingos investicijos į atskiras vandentvarkos 
sritis? Kokie prioritetinių sričių nustatymo kriterijai? 
Kaip finansuojamos sritys išsidėsto pagal prioritetų 
kriterijus? Kokie yra efektyviausi šių sričių 
finansavimo būdai ir principai? 

Kokie turėtų būti daromi investicijų planavimo, 
valdymo ir administravimo patobulinimai, planuojant 
ir skirstant paramą 2014–2020 m. laikotarpiui? 

 

 

Kadangi vandentvarkos sektorius nėra pajėgus įgyvendinti visus Lietuvos teisės aktuose 
numatytus reikalavimus ir tikslus, apibrėžtus nacionaliniuose dokumentuose, naujuoju 
finansavimo laikotarpiu 2014–2020 m. siūloma finansuoti šias veiklos rūšis: vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukciją ir renovaciją, vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtrą, vandens kokybės gerinimą, nuotekų valymą ir paviršinių 
nuotekų infrastruktūros plėtrą. Tačiau šias veiklas finansuoti tikslinga tik esant šioms 
prielaidoms:  

• įvertinus kiekvieno paramos gavėjo galimybę panaudoti teikiamą paramą, siūloma 
paramą teikti tik licencijuotam viešajam paslaugų teikėjui; 

• įvertinus galimybę visiškai apskaityti už ES subsidijas sukurto turto nusidėvėjimą, šią 
sumą traukiant į paslaugų savikainą; 

• užtikrinant, kad paramos tiekėjas reguliariai tvirtina paslaugų kainas; 
• užtikrinant, kad paramos gavėjas yra pajėgus įgyvendinti projektus ir vykdo visus 

įsipareigojimus, susijusius su ankstesniais laikotarpiais gauta parama; 
• užtikrinant, jog įgyvendinami projektai atneš maksimalią naudą (siūloma neskirti ES 

finansinės paramos geriamojo vandens tinklų  plėtros projektams tose gyvenvietėse, 
kuriose nebus užtikrinami geriamam vandeniui keliami cheminių rodiklių reikalavimai). 

 

Prioritetas turėtų būti skirtas labiausiai ekonomiškai atsiperkantiems projektams (rekonstrukcijai 
ir renovacijai bei, nustačius poreikį, paviršinių nuotekų tvarkymui), finansuojamiems FI 
priemonėmis. Plėtros, vandens kokybės gerinimo ir nuotekų tvarkymo projektai galėtų būti 
finansuojami derinant paskolas ir subsidijas, kurie būtų skirstomi vieno subjekto (fondo). Taigi, 
efektyviausias finansavimo būdas – FI priemonės. Pagrindiniai finansavimo principai ir kriterijai 
– projektų atsiperkamumas bei aukščiau išvardinti reikalavimai.  

FI ir VPSP finansavimo modeliams ir atitinkamam paramos planavimui, valdymui ir 
administravimui siūloma suteikti prioritetą. Jei būtų priimtas sprendimas išlaikyti finansavimą 
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tik subsidijomis, rekomenduojama išlaikyti valstybės projektų planavimą. Tokiu atveju, taip pat 
rekomenduojama taikyti mažesnį finansavimo intensyvumą ir diferencijuoti intensyvumą pagal 
finansuojamas veiklos rūšis. Tinklų plėtrą, vandens kokybės gerinimo ir nuotekų valymo 
investicijas ES lėšomis finansuoti iki 70 proc. projektų vertės (paramos poreikis – 1,5 mlrd. litų). 
O tinklų renovaciją finansuoti subsidijomis iki 50 proc. projekto vertės (paramos poreikis – 0,7 
mlrd. litų).  

Šių rekomendacijų įgyvendinimo gairės pateiktos 23 priede. 

 (plačiau žr. Tyrimo V skyriaus 2.1.2-2.1.3 poskyriuose) 

Kokios galimybės vandentvarkos sektoriuje taikyti 
finansų inžinerijos, viešojo ir privataus sektoriaus 
bendradarbiavimo būdus?  

 

Šiuo metu yra palankios sąlygos VPSP funkcionuoti bei FI priemonėms taikyti: paruošta tinkama 
teisinė sistema, egzistuoja institucinis įdirbis. vandentvarkos įmonės turi potencialą naudotis 
šiomos priemonėmis (pilnai pasiruošę bus, kai įmonės taps licencijuotomis ir bus paskirti viešieji 
vandens tiekėjai Konsultanto įvardintos konkrečios priemonės parodo galimas jų pritaikomumo 
gaires ir kryptis, kuriomis turėtų būti plėtojama vandentvarkos sektoriaus finansavimo ir 
ilgalaikio investavimo politika.  

 (plačiau žr. Tyrimo V skyriaus 2.2 poskyryje) 

Ko reikia, kad šie būdai būtų taikomi praktikoje?  

 

Kadangi iš esmės yra visos esminės sąlygos, šių būdų taikymui pratkikoje reikalinga politinė 
valia ir palaikymas. 2-3 pilotinių projektų inicijavimas vandentvarkos sektoriuje įtakotų šių būdų 
platesnį taikymą.  

(plačiau žr. Tyrimo V skyriaus 2.2 poskyryje) 

Koks šių principų taikymo efektyvumas? 

 

Pagrindinė nauda (pasiekiamas efektyvumas) įgyvendinus minėtąjį FI priemonės modelį yra:  

• pritraukiama papildomai per milijardą litų į vandentvarkos sektorių iš privataus 
sektoriaus;  

• investicijų valdymo procesas tampa dar griežčiau kontroliuojamas, nes papildomai 
įsitrauktų Lietuvos bankas (kaip priežiūros institucija);  
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• ES lėšos „įdarbinamos“ ir generuoja finansinę grąžą – nuo investuotų 200 milijonų litų 
(kaip „bazinė investicija“ – angl, „seed money“) pagal realistinį scenarijų, fondo 
gyvvimo trukmei esant 7-10 metų, papildomai grįžtų per 150 milijonų litų (visos šios 
lėšos pakartotinai galės būti investuojamosį vandentvarkos sektorių); 

• mažinama sektoriaus ydinga priklausomybė nuo ES ir kitokių subsidijų gavimo. 

Pagrindinė nauda (pasiekiamas efektyvumas) taikant yra VPSP  priemones būtų mažinama 
priklausomybe nuo subsidijų ir atsiranda papildomo finansavimo alternatyva, kadangi tik atskira 
kaštų - naudos analizė parodys, koks finansavimo būdas kiekvienu atveju efektyviausias 
(atitinkamais projektų atvejais įmanomas iki 70% efektyvumas kaštų - naudos aspektu).  

(plačiau žr. Tyrimo V skyriaus 2.2 poskyryje) 
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2. Rekomendacijos 

11 ir 12 lentelėse pateikiame rekomendacijas AM ir kitiems darbo grupės nariams.  

11 lentelė. Rekomendacijos LR aplinkos ministerijai 
Nr. 

 

Problema/rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės rekomendacijai įgyvendinti Atsakinga 
institucija 

Įgyvendinimo 
terminas 

1. Nevyksta įmonių 
stambinimo procesas 

Įstatyme įtvirtintos išimtys susijusios su galimybe ne viešiesiems vandens tiekėjams tiekti 
geriamąjį vandenį ir (arba) teikti nuotekų tvarkymo paslaugas viešojo vandens tiekimo 
teritorijose, jeigu atitinkami asmenys tiekė geriamąjį vandenį ir (arba) teikė nuotekų 
tvarkymo paslaugas iki viešojo vandens tiekimo teritorijos nustatymo, turėtų būti 
panaikintos arba turėtų būti numatytos kitos vandens tiekėjų veiklos sąlygos, kurioms 
esant ne viešieji vandens tiekėjai prarastų galimybę teikti paslaugas, kurias turėtų teikti 
viešieji vandens tiekėjai. 

Tikslinga pakoreguoti Įstatymą taip, kad viešojo vandens tiekėjo parinkimo konkurse 
galinčių dalyvauti asmenų ratas nebūtų ribojamas. 

AM turėtų 
parengti teisės 
aktų projektus ir 
pateikti juos 
Vyriausybei 

2014 m. II ketv. 

2. Neužtikrinamos 
tinkamos kokybės 
paslaugos 

Siūloma pakeisti teisinį reglamentavimą ir Įstatymu  įvesti privalomą licencijavimą 
visiems be išimties vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams. 

Siūloma pakeisti teisės aktus ir Įstatymu numatyti atsakomybę (skirti baudas) už veiklos 
vykdymą be licencijos. 

Siūlytina skiriant ES paramą pareiškėjams nustatyti reikalavimą turėti veiklos licenciją. 

AM, derinant su 
VKEKK, turėtų 
parengti teisės 
aktų pakeitimų 
projektus ir 
pateikti juos 
Vyriausybei 

2014 m. II ketv. 

3. Tinkamai 
neužtikrinamas 
geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų 
prieinamumas 

Siūloma sukurti teisės aktą, kuriame būtų numatytos konkrečios viešojo vandens tiekėjo 
pareigos prijungiant naujus vartotojus, įskaitant pareigą nutiesti vandentiekio įvadus ir 
(arba) nuotekų išvadus iki vartotojo privačios ar kitaip valdomos nuosavybės ribos ar netgi 
ir į patį naujo vartotojo žemės sklypą (tam tikrą visiems vienodą atstumą). 
 
Siūloma galimybę visoje Lietuvoje nustatyti vienodas prijungimo prie viešojo vandens 
tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo kainas, už kurių nustatymą ir priežiūrą būtų atsakinga 
VKEKK. 

AM ir VKEKEK 
turėtų parengti 
teisės aktų 
projektus ir 
pateikti juos 
Vyriausybei 

2014 m. II ketv. 
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Nr. 

 

Problema/rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės rekomendacijai įgyvendinti Atsakinga 
institucija 

Įgyvendinimo 
terminas 

 
Siūloma parengti taisykles, kuriose būtų numatyti Valstybinės aplinkos apsaugos agentūrų 
darbuotojų veiksmai vykdant kontrolę dėl netinkamo nuotekų tvarkymo vietovėse, kuriose 
jau nutiesti magistraliniai nuotekų surinkimo tinklai ir gyventojai turi visas galimybes prie 
šių tinklų prisijungti. 

4. Kainų nustatymo 
procese dalyvauja dvi 
savarankiškos 
institucijos, iš kurių 
viena (savivaldybės) 
nėra nešališka ir kurių 
veikla nesuderinta, kas 
lemia nebeaktualius, 
sąnaudų susigrąžinimo 
principo negalinčius 
užtikrinti vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo tarifus 

Siūlytina keisti Lietuvos vandentvarkos sektoriuje teikiamų paslaugų kainų nustatymo 
mechanizmą, šią funkciją Įstatymu pavedant išimtinai vienam nepriklausomam subjektui – 
VKEKK. 

AM, derinant su 
VKEKK, turėtų 
parengti teisės 
aktų pakeitimų 
projektus ir 
pateikti juos 
Vyriausybei 

2014 m. II ketv. 

5. Kainų nustatymas 
vyksta nereguliariai, 
netikslus teisinis 
reglamentavimas 
neužtikrina optimalių 
paslaugų kainų  

Siūloma aiškiai ir nedviprasmiškai vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams Įstatyme 
įtvirtinti pareigą suderinti kainas su VKEKK. 

Rekomenduojama Įstatyme ir Kainų nustatymo metodikoje  nustatyti maksimalų 
nustatytos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos galiojimo laikotarpį, 
kuriam praėjus, vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai privalėtų perskaičiuoti kainas. 
Siūlomas maksimalus kainų nustatymo laikotarpis ne ilgesnis kaip 3 metai.  

Siekiant užtikrinti, kad įmonės tvirtina kainas, vos pasikeičia esminiai aplinkos veiksniai, 
VKEKK Įstatymu turi būti suteiktos teisės bet kuriuo metu inicijuoti kainos derinimo 

AM ir VKEKK 
turėtų parengti 
teisės aktų 
pakeitimų 
projektus ir 
pateikti juos 
Vyriausybei 

2014 m. II ketv. 
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Problema/rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės rekomendacijai įgyvendinti Atsakinga 
institucija 

Įgyvendinimo 
terminas 

procedūrą. 

6. Vandentvarkos įmonės 
nekaupia pakankamai 
lėšų turto palaikymui 
ir atstatymui 

Siūloma peržiūrėti Kainų nustatymo metodiką ir įvertinti galimybę įtraukti turto, įsigyto 
už ES lėšas, nusidėvėjimą į paslaugų savikainą.  

 

AM ir VKEKK, 
turėtų inicijuoti 
vandentvarkos 
sektoriuje 
teikiamų 
paslaugų kainų 
nustatymo 
mechanizmo 
keitimą  

2013 m. III ketv. 

7. Dabartinis teisinis 
reglamentavimas 
neužtikrina skaidraus 
bei pagal teisės aktų 
reikalavimus atlikto 
įmonių veiklos ir 
plėtros planų proceso 

Siūlytina parengti teisės aktą, kuriame turėtų būti aptarti šie klausimai: 
 

• Nustatyta vandens tiekėjų (įmonių) prievolė rengti veiklos ir plėtros planus, kurie 
būtų suderinti su strateginiais valstybės dokumentais, pirmiausia – Strategija; 

• Nustatyta vandens tiekėjų (įmonių) pareiga parengtus veiklos ir plėtros planus 
derinti su nepriklausoma ir nešališka institucija, pavyzdžiui VKEKK, kuri 
prižiūrėtų, ar įmonių infrastruktūros plėtros planai atitinka teisės aktus ir yra 
suderinti su Strategija; 

• Nustatytas vandens tiekimo įmonių veiklos ir plėtros privalomumas; 
• Numatyta VKEKK funkcija – metodikos, pagal kurią vandens tiekimo įmonės 

turėtų rengti savo veiklos ir plėtros planus, rengimas ir tvirtinimas; 
• Apibrėžtos vandens tiekėjų (įmonių) ir savivaldybių teisės ir pareigos planuojant 

investicijas į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimą bei 
plėtrą; 

• Nustatytos prioritetinės investicijų į atitinkamą infrastruktūrą kryptys arba 
nurodoma, kaip ir kuo vadovaudamiesi vandens tiekėjai (įmonės) ir (arba) 
savivaldybės patys turėtų nusistatyti tokias prioritetines kryptis, t. y. įtvirtinti 
investicijų į infrastruktūrą tikslingumo kriterijai; 

• Numatyta vandens tiekimo įmonių veiklos ir plėtros planų įgyvendinimo priežiūra 

AM, derinant su 
VKEKK, turėtų 
parengti teisės 
aktų projektus ir 
pateikti jį 
Vyriausybei  

2014 m. II ketv. 
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Nr. 

 

Problema/rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės rekomendacijai įgyvendinti Atsakinga 
institucija 

Įgyvendinimo 
terminas 

ir kontrolė (bent jau investicijų į vandentvarkos infrastruktūros plėtrą apimtimi), 
kuri turėtų būti pavesta VKEKK kompetencijai. 

8. Neužtikrinama 
pasirinktų techninių 
sprendimų teigiama 
įtaka tvaresnei 
vandentvarkos sistemų 
veiklai vidutinės ir 
ilgalaikės trukmės 
laikotarpiuose 

Siūloma pakeisti teisinį reglamentavimą ir Įstatymu  įvesti privalomą licencijavimą 
visiems be išimties vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams. Norėdami gauti licenciją, 
vandens tiekėjai turės atitikti Įstatyme ir/ar Licencijavimo taisyklėse numatytus techninius 
ir ekonominius reikalavimus, todėl tokiu būdu bus užtikrinama tvari vandentvarkos 
sektoriuje veikiančių paslaugų tiekėjų veikla. 

 

AM 2013 m. III ketv. 

9. Sunkiai išmatuojami 
geriamojo vandens ir 
nuotekų surinkimo 
prieinamumo rodikliai 
ir jų pokyčiai 

Paskirti VKEKK atsakinga už vandentvarkos paslaugų prieinamumo rodiklių stebėseną ir 
naujos prieinamumo rodiklių nustatymo bei vertinimo metodologijos parengimą (ši 
funkcija turėtų būti numatyta Įstatyme). 

AM  2013 m. III ketv. 

10. Nepagrįstai suformuoti Peržiūrėti ir pakeisti  Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 m. 
plėtros strategiją, o rengiant  vandentvarkos sektoriaus plėtros strategiją iki 2020 m. ( su 

AM 2014 m. 
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Nr. 

 

Problema/rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės rekomendacijai įgyvendinti Atsakinga 
institucija 

Įgyvendinimo 
terminas 

Strategijos tikslai  galimybe įvertinti plėtros tikslus iki 2050 m. ),  siūloma: 

• Įvertinti galimybę pakeisti 95 proc. paslaugų (geriamojo vandens ir nuotekų 
surinkimo) prieinamumo tikslą visose savivaldybėse į 95 proc. paslaugų 
prieinamumą visoje Lietuvoje. Siūloma tikslo rezultatą matuoti ne gyventojų 
skaičiumi, bet būstų skaičiumi. Taip pat tikslo pasiekimo progresą sekti pagal 
naujai patvirtintą prieinamumo vertinimo metodologiją (žr. pirmiau pateiktą 
rekomendaciją). 

• Į strategiją įtraukti  įgyvendinimo planą, kuris apibrėžtų, kas ir kokius tikslus turi 
pasiekti, taip pat kokiais būdais tikslai gali būti pasiekti. 

• Numatyti finansinių išteklių poreikį ir galimus finansavimo šaltinius.  

11. 

ES parama 
nepakankamai 
išnaudojama kaip 
instrumentas skatinant 
įmonių stambinimą, 
kaip vieną iš 
Strategijos tikslų 

Naujam 2014 - 2020 m periodui ES paramą siūloma skirti tik:: 

• viešiesiems ir (arba) regioniniams vandens tiekėjams; 
• licenciją turintiems vandens tiekėjams. 
• reguliariai kainą tvirtinantiems vandens tiekėjams, kurie būtų pasitvirtinę paslaugų 

teikimo kainas ne ilgiau kaip prieš tris metus bei būtų įgyvendinusios „sąnaudų 
susigrąžinimo“ principą. 

AM turėtų 
parengti naujojo 
teisės akto 
(aprašo) projektą 
ir pateikti jį 
Vyriausybei 

2015 m. I ketv. 
(atsižveliant į 
aukštesnių teisės 
aktų priėmimo 
terminus) 

12. 

Nesusisteminta 
informacija apie esamą 
paviršinių nuotekų 
infrastruktūra ir 
neaiškus investicijų 
poreikis, įskaitant ES 
paramos poreikį 

Siūloma atlikti detalią studiją, kurios metu būtų įvertinta paviršinių nuotekų tvarkymo 
sistema. Paviršinių nuotekų investicijų poreikio studijos metu turėtų būti nustatyta: 

• kiek vamzdynų yra savivaldybių nuosavybėje, kiek privačių; 
• kaip yra ir kaip turėtų būti finansuojama paviršinių nuotekų tvarkymo veikla; 
• koks yra finansavimo poreikis atskiriant paviršinių nuotekų infrastruktūrą nuo 

nuotekų surinkimo; 
• kokia turėtų būti paviršinių nuotekų sistemos vystymo strategija, įgyvendinimas 

bei reguliavimas. 

AM 2013 m. IV 
ketv. 
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12 lentelė. Rekomendacijos visai tikslinei grupei  

1.

Vandentvarkos įmonių 
valdomas turtas nėra visiškai 
atspindėtas įmonių balansuose 

Siūloma inicijuoti savivaldybių valdomo tiesiogiai su vandentvarkos 
paslaugomis susijusio turto perdavimą vandentvarkos įmonėms. 

 

Vandentvarkos 
įmonės ir 
savivaldybės (AM 
inicijavimas) 

2014 metai 

2.

 Viešieji ir regioniniai vandens tiekėjai turėtų parengti planą, kada ir kaip bus 
atliekama neapskaityto turto inventorizacija ir turto perėmimas iš smulkių 
vandentvarkos įmonių, kurios šiuo metu yra valdomos pajininkų ir pan. 

Viešieji ir 
regioniniai vandens 
tiekėjai (AM 
inicijavimas) 

2014 metai 

3.

Esama vandentvarkos ūkio 
įmonių ir paslaugų tiekėjų 
veikla tose pačiose 
asocijuotose organizacijose 
privalo nekelti dvejonių dėl 
galimų interesų konflikto 
atsiradimo galimybių 

Siūloma Vandens tiekėjų asociacijai apsvarstyti būtinybę inžinerijos, 
technologijų tiekėjų ir rangovinėms įmonėms pasitraukti iš Vandens tiekėjų 
asociacijos narių ir rėmėjų sąrašo – taip tolesnėje veikloje bus išvengta interesų 
konflikto atsiradimo. 
 

Vandens tiekėjų 
asociacija  

2013 m. I ketv. 

4.

Neigiamas visuomenės 
požiūris į VPSP, finansuojant 
viešosios infrastuktūros 
projektus. 

Siūloma numatyti techninės pagalbos lėšas konsultacijoms bei švietimo 
priemonėms, gerinančioms visuomenės požiūrį VPSP atžvilgiu (kaupti viešai 
prieinamą susijusios informacijos duomenų bazę, stiprinti komunikacijos 
skaidrumą tarp visų interesų grupių, skatinti objektyvų žiniasklaidos požiūrį į 
VPSP, plėtojant viešas diskusijas; vėliau būtinas viešinimo procesas visų likusių 
savivaldybių kontekste). Siuloma įgyvendinti VPSP taikymo vandentvarkos 
sektroriuje viešinimo priemones. 

AM Nuo 2016 m. I 
ketv. 
(atsižvelgiant į 
aplinkybes ir 
poreikius) 

5.
Per didelis vandentvarkos 
įmonių priklausomumas nuo 
subsidijų tinklų plėtrai 

Siūloma 2014-2020 m. laikotarpiu mažinti subsidijų santykinę dalį bendrame 
finansavime, pakeičiant jas FI priemonėmis bei numatyti finansavimą valdymo 
tobulinimui, taikyti FI priemones  ir su jomis susijusių teisės aktų rengimo 
procesus. 

AM  2013 m.  IV 
ketv. 
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PRIEDAI 
1. priedas. Tyrimo temų ir klausimų sąrašas 

Vertinimo temos Vertinimo klausimai 
Teisinis 
reglamentavimas 

Ar vandentvarkos infrastruktūros plėtros teisinis reglamentavimas yra aiškus ir 
pakankamas: 

• ar į LR teisinį reglamentavimą tinkamai perkeltos vandentvarkos sritį 
reglamentuojančios ES direktyvos? Ar LR teisės aktai neprieštarauja ES 
reglamentams? 

• ar pakankamas ir aiškus LR įstatyminis reglamentavimas vandentvarkos srityje? 
• ar pakankamas ir aiškus poįstatyminis reglamentavimas vandentvarkos srityje? 

Kokie teisinio reguliavimo tobulinimo pasiūlymai (jei tokie būtų reikalingi): 
• Įstatyminio reguliavimo tobulinimo pasiūlymai; 
• Poįstatyminių teisės aktų reguliavimo pasiūlymai. 

Valdymas ir 
administravimas 

Ar vandentvarkos valdymas yra efektyvus? Kokios galimos vandentvarkos valdymo 
alternatyvos? Kurios alternatyvos yra efektyviausios siekiant įgyvendinti aplinkosauginius 
reikalavimus, paslaugų visuotinumą, įperkamumą, atsiperkamumą, kokybę, „sąnaudų 
susigrąžinimo“ ir „teršėjas moka“ principus? 
Kokioms sritims skiriamos vandentvarkos investicijos? Ar investicijų dydis pakankamas ir 
užtikrina tvarų sektoriaus vystymąsi? 

Ar sudarytos prielaidos vandentvarkos įmonėms siekti efektyvumo? 

Kokie yra teigiami ir neigiami įmonių stambinimo aspektai? Kokios priežastys trukdo 
vandens įmonių stambinimo procesui? Kokie galimi proceso organizavimo būdai? Kokie 
galimi pasiūlymai įmonių stambinimo spartinimui? 

VKEKK ir savivaldybių 
vaidmuo 

Koks yra/turėtų būti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos vaidmuo 
investicijų į vandentvarkos infrastruktūros plėtrą planavime, jos įgyvendinime: 

• Esamos situacijos analizė; 
• Kokie pagrindiniai VKEKK veiklos trūkumai (jei tokie yra)?  
• Kokie pagrindiniai VKEKK veiklos trikdžiai? 
• Ar VKEKK veiklos esamas modelis yra tinkamas? Kokios galimos alternatyvos, 

jei veiklos modelis netinkamas? 
• Koks yra /turėtų būti/galėtų būti VKEKK santykis su vietos savivalda? 

Koks yra/turėtų būti savivaldybių vaidmuo ir atsakomybė organizuojant vandentvarkos 
paslaugų teikimą ir nustatant jų kainas? 

• Esamos situacijos analizė: kokios yra vietos savivaldos funkcijos? Ar vietos 
savivaldos funkcijos užtikrina vandentvarkos sektoriaus strateginį vystymąsi? 

• Koks gali būti alternatyvus vietos savivaldos vaidmuo vandentvarkos sektoriuje? 
• Koks yra /turėtų būti/galėtų būti vietos savivaldos santykis su VKEKK? 

 Kokią įtaką turėjo/turi/turės 2004-2011 m. gauta ES parama techniniams vandentvarkos 
plėtros sprendimams?  
Kokią įtaką turėjo/turi/turės 2004-2011 m. gauta ES parama vandentvarkos paslaugų kainai 
ir įmonių ekonominiam gyvybingumui? 
Ar 2004–2011 m. ES paramos lėšos buvo paskirstytos efektyviai? Kaip lėšų panaudojimo 
efektyvumas skiriasi lyginant individualius projektus? 
Kokią įtaką turėjo/turi/turės 2004–2011 m. gauta ES parama vandentvarkos sektoriaus 
plėtrai? Kokį poveikį 2004–2011 m. ES parama turėjo/turi/turės regionų vandentvarkos 
rodikliams? Ar pakitimai matomi lyginant paramą gavusias sritis su paramos negavusiomis 
sritimis? Kaip įtaką vertina vandentvarkos įmonės (kelių atvejų studijos)? 
Kokią įtaką investicijos, finansuotos 2004–2011 m. ES parama, turėjo/turi/turės regionų ir 
visos Lietuvos ūkio makroekonominiams rodikliams? 

Kokia yra geroji užsienio šalių patirtis finansuojant vandentvarkos veiklos ir plėtros 
projektus? Pagal kokius kriterijus užsienio šalyse yra skirstoma parama? 

Rodikliai Ar numatytos veiklos sritys, prioritetai, atrankos kriterijai ir kitos projektų finansavimo 
sąlygos yra tinkami tikslų pasiekimui užtikrinti? Ar tinkamai nustatytos tuos tikslus 
išreiškiančios rodiklių reikšmės? Ar reikšmėms pasiekti numatyti pakankami finansiniai 
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Vertinimo temos Vertinimo klausimai 
ištekliai? 
Ar pasiekti užbrėžti paramos teikimo tikslai? Koks yra vertinamų rodiklių išpildymo lygis? 
Kaip vertinamų rodiklių išpildymas skiriasi lyginant regionus? Kokios priežastys lemia 
rodiklių nepasiekimą ir kokie galimi sprendimo būdai? 

Tendencijos Koks yra investicijų į vandentvarką poreikis 2014–2020 m.? 
Ar tikslinga ir ekonomiškai efektyvu teikti paramą 2014–2020 m. laikotarpyje? Jeigu taip, 
kokios yra reikalingos investicijos į atskiras vandentvarkos sritis? Kokie prioritetinių sričių 
nustatymo kriterijai? Kaip finansuojamos sritys išsidėsto pagal prioritetų kriterijus? Kokie 
yra efektyviausi šių sričių finansavimo būdai ir principai? 
Kokie turėtų būti daromi investicijų planavimo, valdymo ir administravimo patobulinimai, 
planuojant ir skirstant paramą 2014-2020 m. laikotarpiui? 

Kokios galimybės vandentvarkos sektoriuje taikyti finansų inžinerijos, viešojo ir privataus 
sektoriaus bendradarbiavimo būdus? Ko reikia, kad šie būdai būtų taikomi praktikoje? Koks 
šių principų taikymo efektyvumas? 
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2. priedas. Tyrime taikyti vertinimo metodai 

Vertinimo 
temos 

Vertinimo klausimai Taikyti metodai ir j ų aprašymas 

1 uždavinys: Išnagrinėti vandentvarkos sektoriaus padėtį 

Teisinis 
reglamentavi
mas 

Ar vandentvarkos infrastruktūros 
plėtros teisinis reglamentavimas yra 
aiškus ir pakankamas? 

� Dokumentų analizė 
Tai antrinės informacijos analizės metodas, kurio esmę sudaro 
įvairių teisės aktų, dokumentų, galimybių studijų, tyrimų, 
apžvalgų ir kitokių trečiųjų šalių parengtų dokumentų ar tekstų 
analizė. Vienas iš pagrindinių šių metodų privalumų yra 
santykinai didelis rezultatų pasiekimo greitis bei maža savikaina.  
Atsižvelgiant į vertinimo klausimo dalyką – teisinis 
reglamentavimas – šio metodo pagalba daugiausiai analizuojami 
teisės aktai (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Geriamojo 
vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos 
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo projektas, 
Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas, Geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 m. plėtros 
strategija.) bei kita metodinė medžiaga aktualiomis temomis. 
� Dedukciniai ir lyginamieji metodai 
Analizės metu buvo naudojami dedukciniai ir lyginamieji 
metodai – nacionalinis teisinis reglamentavimas lyginamas su 
tarptautiniu teisiniu reglamentavimu bei kitų šalių sukaupta 
„gerąja patirtimi“. 
 

Kokie teisinio reguliavimo 
tobulinimo pasiūlymai? 

� Dokumentų analizė 
Analizuojant nacionalinį teisinį reglamentavimą, tarptautinį teisinį 
reglamentavimą bei kitų šalių sukauptą „gerąją patirtį“, gauta 
informacija padėjo atrasti tinkamus atsakymus į vertinimo 
klausimus - ar apskritai reikalingas teisinio reguliavimo 
tobulinimas ir kokie galėtų būti teisinio reguliavimo tobulinimo 
pasiūlymai. 
� Dedukciniai ir lyginamieji metodai 
(žr. aprašymą pirmiau) 

Valdymas ir 
administravi
mas 

Ar vandentvarkos valdymas yra 
efektyvus? Kokios galimos 
vandentvarkos valdymo 
alternatyvos? Kurios alternatyvos 
yra efektyviausios siekiant 
įgyvendinti aplinkosauginius 
reikalavimus, paslaugų 
visuotinumą, įperkamumą, 
atsiperkamumą, kokybę, „sąnaudų 
susigrąžinimo“ ir „teršėjas moka“ 
principus? 
 
 

� Dokumentų analizė 
Atskira teisės aktų ir kitos susijusios medžiagos analizė buvo 
atliekama stengiantis nustatyti, ar egzistuojanti teisinė bazė 
sudaro prielaidas efektyviam ir objektyviam vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo sektoriaus valdymui bei administravimui. 
� Giluminiai interviu 
Pagrindinis šio metodo taikymo tikslas - išsiaiškinti galimas 
vandentvarkos valdymo alternatyvas 
� Duomenų analizė 
Buvo atliekama remiantis įmonių finansinių ir veiklos rodiklių 
palyginamąja analize: 
- vandentvarkos įmonių rodiklių palyginimas tarpusavyje, 

sugrupuojant įmones pagal dydį, regioną ir kt. kriterijus;  
- tendencijų tarp efektyviausiai veikiančių ir mažiausiai 

efektyviai veikiančių įmonių išgryninimas; 
- rodiklius įtakojančių veiksnių išgryninimas. 
Finansiniai ir veiklos rodikliai buvo apskaičiuoti pagal 
vandentvarkos įmonių ir savivaldybių duomenis, kuriuos pateikė, 
atsakydamos į pateiktus klausimynus. Siekiant, kad analizė būtų 
kuo objektyvesnė, duomenys buvo renkami iš keleto šaltinių: 
vandentvarkos įmonių, savivaldybių ir kt. organizacijų, veikiančių 
Lietuvos vandentvarkos sektoriuje (VKEKK, Aplinkos 
ministerijos, Vandens tiekėjų asociacijos). 
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Vertinimo 
temos 

Vertinimo klausimai Taikyti metodai ir j ų aprašymas 

Kokioms sritims skiriamos 
vandentvarkos investicijos? Ar 
investicijų dydis pakankamas ir 
užtikrina tvarų sektoriaus 
vystymąsi? 

� Sektoriaus duomenų analizė 
Naudoti iš vandentvarkos įmonių ir savivaldybių surinkti 
duomenys (pagal klausimyną) bei ekspertinės nuomonės, 
surinktos interviu metu, išvadoms pateikti. 

Ar sudarytos prielaidos 
vandentvarkos įmonėms siekti 
efektyvumo? 

� Ekspertinis vertinimas 
Prielaidų tinkamumas buvo vertinamas ekspertiniu vertinimu 
(interviu metu surinktos informacijos analizė, komandos ekspertų 
išvados, atlikus finansinių ir veiklos rodiklių, teisės ir valdymo 
analizes) 

Kokie yra teigiami ir neigiami 
įmonių stambinimo aspektai? 
Kokios priežastys trukdo vandens 
įmonių stambinimo procesui? 
Kokie galimi proceso organizavimo 
būdai? Kokie galimi pasiūlymai 
įmonių stambinimo spartinimui? 

� Dokumentų analizė 
Atskira teisės aktų ir kitos susijusios medžiagos analizė atliekama 
stengiantis nustatyti, ar egzistuojanti teisinė bazė sudaro 
prielaidas įmonių stambinimui ir ar apskritai yra būtinybė atlikti 
šį procesą. 

 
„Apskritojo stalo“ diskusijos 

VKEKK ir 
savivaldybių 
vaidmuo 

Koks yra (turėtų būti) Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos vaidmuo investicijų į 
vandentvarkos infrastruktūros 
plėtrą planavime, jos 
įgyvendinime, nustatant ir derinant 
vandens tiekėjų tiekiamo 
geriamojo vandens ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainas? 

� Dokumentų analizė 
Šio metodo pagalba nustatomos VKEKK funkcijos vandens ūkio 
reguliavimo srityje (infrastruktūros plėtros planavime, kainų 
derinimo ir nustatymo procese), analizuojant teisės aktus, kitų 
šalių gerąją patirtį, taip pat kitą susijusią metodinę medžiagą, 
galimybių studijas ir pan. 
� Dedukciniai ir lyginamieji metodai 
Analizuojant tiek patį nacionalinį teisinį reglamentavimą, tiek 
tarptautinį teisinį reglamentavimą, tiek kitų valstybių sukauptą 
gerąją patirtį,, lyginamuoju metodu vertinamos ne tik esamos, bet 
ir galimos VKEKK funkcijos vandentvarkos srityje. 

Koks yra/turėtų būti savivaldybių 
vaidmuo ir atsakomybė 
organizuojant vandentvarkos 
paslaugų teikimą ir nustatant jų 
kainas? 

� Dokumentų analizė 
Šio metodo pagalba siekiama išsiaiškinti savivaldybių funkcijas 
vandens ūkio reguliavimo srityje, didžiausias dėmesys buvo 
skiriamas teisės aktų analizei.  
� Dedukciniai ir lyginamieji metodai 
Analizuojant tiek patį nacionalinį teisinį reglamentavimą, tiek 
tarptautinį teisinį reglamentavimą, tiek kitų valstybių sukauptą 
gerąją patirtį, lyginamuoju metodu buvo vertinama ne tik esamos, 
bet ir galimos savivaldybių funkcijos vandentvarkos srityje. 

2 uždavinys: Įvertinti ES paramos įtaką vandentvarkos infrastruktūros plėtrai  
 Kokią įtaką turėjo/turi/turės 2004-

2011 m. gauta ES parama 
techniniams vandentvarkos plėtros 
sprendimams? 
 

� Ekspertinis vertinimas ir interviu 
Įtaka techniniams sprendimams buvo vertinama ekspertiniu 
vertinimu (informacijos, surinktos interviu metu analizė, 
konsultanto, ekspertų išvados). 

Kokią įtaką turėjo/turi/turės 2004-
2011 m. gauta ES parama 
vandentvarkos paslaugų kainai ir 
įmonių ekonominiam 
gyvybingumui? 

� Duomenų analizė ir scenarijų modeliavimas 
Įtakos paslaugų kainai vertinimas buvo atliktas sukuriant 
finansinio-ekonominio skaičiavimo modelį. Modelis įvertino ES 
paramos įtaką paslaugų kainai, jei visa subsidijos vertė būtų 
įtraukta į paslaugų kainą. 
Modeliui sukurti buvo naudojamos ES paramą administruojančių 
institucijų duomenys bei vandentvarkos įmonių finansinės 
ataskaitos. 
Taip pat paslaugų kainai vertinimas atliktas analizuojant paraiškų 
B dalis.  
 
Įtakos įmonių ekonominiam gyvybingumui įvertinimui buvo 
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Vertinimo 
temos 

Vertinimo klausimai Taikyti metodai ir j ų aprašymas 

atliekama sektoriaus įmonių finansinių rezultatų analizė ir 
projektų vykdytojų galimybių įgyvendinti projektus be ES 
paramos preliminarus įvertinimas, remiantis vandentvarkos 
įmonių atsakymais į apklausos klausimus. 

Ar 2004-2011 m. ES paramos lėšos 
buvo paskirstytos efektyviai? Kaip 
lėšų panaudojimo efektyvumas 
skiriasi lyginant individualius 
projektus?  

� Duomenų palyginamoji analizė ir ekspertinis vertinimas 
Įvertinant lėšų panaudojimo efektyvumą, individualus projektų 
efektyvumas buvo palygintas tarpusavyje, pritaikant išlaidų ir 
naudos lyginamąją analizę. 

Kokią įtaką turėjo/turi/turės 2004-
2011 m. gauta ES parama 
sektoriaus plėtrai? Kokį poveikį 
2004-2011 m. ES parama 
turėjo/turi/turės regionų 
vandentvarkos rodikliams? 
Ar pakitimai matomi lyginant 
paramą gavusias sritis su paramos 
negavusiomis sritimis (sritys: 
vandens gavyba, paruošimas, 
vandentiekis, nuotekų surinkimas, 
nuotekų valymas, infrastruktūros 
renovacijas ir plėtra)? Kaip įtaką 
vertina vandentvarkos įmonės? 

� Duomenų analizė 
Įvertinant poveikį vandentvarkos rodikliams, buvo atliekama 
investicijų paskirstymo pagal regionus analizė ir palyginimas su 
statistiniais regionų vandentvarkos ir ekonominiais duomenimis 
(antrinių duomenų analizė). 
 

Kokią įtaką investicijos, 
finansuotos 2004-2011 m. ES 
parama, turėjo/turi/turės Lietuvos 
ūkio makroekonominiams 
rodikliams? 
 

� Duomenų analizė 
Įvertinant poveikį makroekonominiams rodikliams, buvo 
atliekamas kokybinis ir kiekybinis investicijų įtakos kitiems ūkio 
sektoriams vertinimas, įvertinant sektorių papildomas pajamas.  

Kokia yra geroji užsienio šalių 
patirtis finansuojant vandentvarkos 
veiklos ir plėtros projektus? Pagal 
kokius kriterijus užsienio šalyse yra 
skirstoma parama? 

� Antrinių dokumentų analizė 
Užsienio šalių praktika buvo renkama atliekant 3 šalių praktikos 
apžvalgą, naudojantis viešai prieinama informacija bei 
konsultuojantis su vandentvarkos politiką vykdančiomis 
institucijomis ir sektoriaus ekspertais pasirinktose užsienio 
šalyse. 
Naudojamas metodas – viešai prieinamų dokumentų analizė. 

Rodikliai 

Ar numatytos veiklos sritys, 
prioritetai, atrankos kriterijai ir 
kitos projektų finansavimo sąlygos 
yra tinkami tikslų pasiekimui 
užtikrinti? Ar tinkamai nustatytos 
tuos tikslus išreiškiančios rodiklių 
reikšmės? Ar reikšmėms pasiekti 
numatyti pakankami finansiniai 
ištekliai? 

� Antrinių dokumentų analizė ir ekspertinis vertinimas 
Įvertinant projektų finansavimo sąlygų tinkamumą, buvo 
atliekamas: 
- ES paramą reglamentuojančių dokumentų analizė; 
- Grįžtamojo ryšio iš paramos gavėjų analizė (apklausa ir 

atvejo studijos); 
- finansuojamų veiklos rūšių parinkimo ir finansavimo įtakos 

tikslų pasiekimui ekspertinis vertinimas (interviu). 
Analizuojant tikslus išreiškiančius rodiklius, buvo vykdomas 
nustatytų rodiklių ir alternatyvių rodiklių (identifikuotų 
komandos ekspertų) vertinimas (SMART kriterijai, ekspertinis 
vertinimas).  

Kaip vertinamų rodiklių išpildymas 
skiriasi lyginant regionus? Kokios 
priežastys lemia rodiklių 
nepasiekimą ir kokie galimi 
sprendimo būdai? 

� Duomenų analizė ir atvejo studijos 
Vertinant rodiklių išpildymą, atliekama stebėsenos rodiklių 
pasiekimo analizė regioniniame lygmenyje, jų palyginimas su 
užsibrėžtais tikslais (naudojant individualių stebėsenos rodiklių 
duomenis, suteiktus ES paramą administruojančių institucijų), 
analizuojamos nepasiektų rodiklių priežastys. 

3 uždavinys: Įvertinti 2014–2020 m. tendencijas  
Tendencijos Koks yra investicijų į vandentvarką � Duomenų analizė ir ekspertinis vertinimas 
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Vertinimo 
temos 

Vertinimo klausimai Taikyti metodai ir j ų aprašymas 

poreikis 2014-2020 m.? Įvertinant investicijų poreikį 2014–2020 m. buvo atliekama 
ankstesnių studijų analizė, ekspertų interviu, savivaldybių ir 
vandentvarkos įmonių apklausa.  

Ar tikslinga ir ekonomiškai 
efektyvu teikti paramą 2014–2020 
m. laikotarpiu? Jeigu taip, kokios 
yra reikalingos investicijos į 
atskiras vandentvarkos sritis? Kokie 
prioritetinių sričių nustatymo 
kriterijai? Kaip finansuojamos 
sritys išsidėsto pagal prioritetų 
kriterijus? Kokie yra efektyviausi 
šių sričių finansavimo būdai ir 
principai? 

� Duomenų analizė, apklausa, atvejo studijos ir ekspertinis 
vertiniams 

Įvertinant 2014-2020 m. investicijų sričių buvo atliekama 
ankstesnių studijų analizė, ekspertų interviu ir vandentvarkos 
įmonių apklausa.  
 

Kokie turėtų būti daromi investicijų 
planavimo, valdymo ir 
administravimo patobulinimai, 
planuojant ir skirstant paramą 
2014–2020 m. laikotarpiui? 

� Ekspertinis vertinimas 
Siūlomi patobulinimai buvo paremti ankstesnių planavimo, 
valdymo ir administravimo studijomis ir efektyvumo vertinimais, 
taip pat ekspertiniu vertinimu, remiantis interviu su 
vandentvarkos įmonių, savivaldybių ir ES paramą 
administruojančių institucijų atstovais.  
Teikiant rekomendacijas buvo atsižvelgiama į strateginio 
planavimo ir projektų įgyvendinimo gerąsias praktikas.  

Kokios galimybės vandentvarkos 
sektoriuje taikyti finansų 
inžinerijos, viešojo ir privataus 
sektoriaus bendradarbiavimo 
būdus? Ko reikia, kad šie būdai 
būtų taikomi praktikoje? Koks šių 
principų taikymo efektyvumas? 

� Duomenų analizė ir ekspertinis vertinimas 
Nustatant galimus finansų inžinerijos ir viešojo privataus 
sektoriaus bendradarbiavimo būdus ir pateikiant rekomendacijas 
dėl modelių pritaikymo vandentvarkos infrastruktūros plėtros 
projektuose, atliekamas apklausos įvertinimas (projektų 
vykdytojų apklausa ir interviu su privataus sektoriaus atstovais) ir 
alternatyvių finansavimo ir valdymo modelių palyginimas pagal: 
− įtaką valstybės tikslų vandentvarkos sektoriuje pasiekimui, 
− ekonominės naudos įvertinimą, 
− pritraukiamą papildomą finansavimą, 
− privataus sektoriaus ir projektus įgyvendinančių savivaldybių 

ir įmonių susidomėjimą, vertinamą projektų vykdytojų 
apklausos būdu ir per interviu su privataus sektoriaus 
atstovais. 

− Įgyvendinamumą, 
− kitus kriterijus. 
Buvo atliekama 5 įmonių, atrinktų pagal šiuos pagrindinius 
kriterijus: dydis, galimybė pritraukti (sudominti) privataus 
sektoriaus investuotojus, išskirtinumas nacionaliniu mastu, atvejo 
(-ų) analizė. 
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3. priedas. 47 VKEKK reguliuojamų įmonių tiekiamo vandens rodikliai 

Eil. 
Nr. 

TIEKIAMO V A N D E N S RODIKLIAI Mato 
vienetai 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

pokytis 
2005–2011 

1 Išgauto požeminio vandens kiekis mln. m3 131,00 130,54 133,90 133,25 132,91 126,34 126,09 126,75 -2,90%  

2 Patiekto geriamojo vandens kiekis mln. m3 131,77 126,68 129,54 128,51 127,82 120,93 121,35 122,05 -3,66%  

1 Parduoto geriamojo vandens kiekis mln.m3 92,41 90,08 93,51 96,44 97,21 91,16 89,64 90,40 0,36%  

1.1. Iš jų: vartotojams mln.m3 58,59 46,27 48,01 49,75 51,43 49,47 48,23 50,59 9,32%  

1.2. abonentams (išskyrus vartotojus) mln.m3 - 43,71 45,40 46,60 45,71 41,62 41,35 39,74 -9,10%  

3 Vandens netektys %  - 30,99 30,16 27,62 26,86 27,85 28,91 28,68 -2,32%  

4 Vandens valyklose paruošto vandens kiekis mln.m3 - 105,23 107,83 109,71 108,63 104,33 104,66 104,60 -0,60%  

5 Vandens kiekis, atitinkantis HN reikalavimus mln.m3 - - - - - - 97,31 94,33  - 

6 HN atitinkančio tiekiamo vandens santyki su visu tiekiamu vandeniu  %  - - - - - - 80,19pr
oc. 

77,29pr
oc. 

 - 

7 Gyventojų skaičius įmonių aptarnaujamoje teritorijoje tūkst. žm. - 2596,93 2616,87 2616,51 2627,55 2648,45 2541,00 2671,69 2,88%  

8 Gyventojų, gaunančių geriamojo vandens tiekimo paslaugas skaičius tūkst. vnt. - 2000,56 2043,82 2088,43 2105,66 2147,43 2157,81 2183,65 9,15%  

9 Gyventojų, gaunančių geriamojo vandens tiekimo paslaugas skaičius 
santykis (gaunančių paslaugas ir aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių 

% . - 77,04 78,10 79,82 80,14 81,08 84,92 81,7 4,7%  

  gyventojų skaičiaus santykis)                    

10 Vidut.namų ūkio koeficientas   - 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,38  - 

11 Gyventojų skaičius Lietuvoje tūkst.vnt. - 3425 3403 3385 3366 3350 3329 3054  - 

 Gyventojo geriamojo vandens suvartojimas per parą   ltr/gyv.  54,75 55,83 57,43 59,56 61,16 54,79 54,00 -1,37%  

 12 (skaičiuojamas nuo parduoto vartotojui vandens kiekio be skirto karšto 
vandens ruošimui)) 

  -                 

13 Daugiabučio gyventojo vandens suvartojimas per parą  ltr/gyv.  71,41 71,36 74,25 76,47 79,36 80,24 75,00 5,02%  

  (skaičiuojamas nuo parduoto vartotojui vandens kiekio kartu su karšto 
vandens ruošimu) 

  -           

14 Mėnesinis parduoto geriamojo vandens kiekis 1 butui  m³/butui  3,54 3,55 3,66 3,72 3,55 3,46 3,20 -9,51%  

  (parduotas vandens kiekis daugiabučiuose namuose (be skirto karšto 
vandens ruošimui), padalintas iš butų skaičiaus) 

                   

                      
15 Metinis geriamojo vandens pardavimas tenkantis 1 km vamzdynų tūkst.m³/km - 9,70 9,66 9,49 8,93 8,14 7,73 7,27 25,12%  

  (parduoto viso vandens kiekio ir tinklų ilgio santykis)              16 Gyventojų skaičiaus įmonių aptarnaujamoje teritorijoje ir Lietuvos 
gyventojų skaičiaus santykis 

% . - 75,82 76,89 77,30 78,05 79,06 76,33 87,49 11,67%  

*Gyventojų, gaunančių paslaugas skaičius, gautas vartotojų skaičių padauginus iš vidutinio namų ūkio dydžio  



 

198 

 

4. priedas. VKEKK reguliuojam ų įmonių vandens tiekimo technologiniai rodikliai ir infrastrukt ūra 

Nr. T E C H N O L O G I N I A I  R O D I K L I A I Mato 
vienetai 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 pokytis 
2005–2011 

1 Projektinis pajėgumas:                     

1.1. Vandens išgavimo  mln.m3/m.  - 337 351 349 350 351 387 364 8 % 

1.2. Vandens ruošimo įrenginių  mln.m3/m.  - 225 222 220 225 227 226 224 0 % 

1.3. Vandens pakėlimo stočių mln.m3/m.  - 302 293 286 289 286 272 317 5 % 

2 Vandenviečių skaičius vnt.  - 925 980 1027 1142 1171 1216 1335 44  % 

3 Gręžiniuose instaliuotų siurblių skaičius  vnt.  - 1826 1873 1898 2016 2064 2153 2329 28 % 

4 Vid.vandens pakėlimo aukštis iki sekančio pakėlimo m  - 69 68 71 71 70 73 136 97 % 

5 Dezinfekavimo įrenginių skaičius vnt.  - 64 66 70 81 82 88 88 38 % 

5.1. iš to skaičiaus:                               natrio hipochloritu vnt.  - 58 65 70 82 83 85 87 50  %. 

        dezinfekuoto natrio hipochloritu vandens kiekis  mln.m3  - 65 87 88 76 73 72 69 5 % 

5.2. chloru  vnt.  - -  -  -  -  -  1 20  - 

                           dezinfekuoto chloru vandens kiekis  mln.m3  - 25 4 1 0 0 0 0 -100 %. 

6 Bokštų skaičius vnt.  - 551 540 505 511 522 507 463 -16 %. 

7 Rezervuarų skaičius vnt.  - 154 157 162 179 184 185 183 19 % 

8 Instaliuotų siurblių skaičius vnt.  - 143 135 128 140 140 178 205 43 % 

9 Vandentiekių skaičius vnt. 461 797 844 893 993 1022 1124 1232 55 % 

10 Vandens pakėlimo stočių skaičius  vnt.  - 290 302 312 327 335 337 349 20 % 

11 Vandens pakėlimo stotyse įrengtų siurblių skaičius  vnt.  - 666 684 703 744 761 763 802 20 % 

12 Vidutinis vandens kėlimo aukštis m  - 44 44 44 43 44 47 45 1 % 

13 Požeminio vandens tinklų ilgis  km 6257 9284 9677 10161 10892 11194 11599 12443 34 % 

13.1.   magistralinių vandentiekio tinklų ilgis  km 436 -  -   - -  -  1723 3614  - 

13.2.    kitų vandentiekio tinklų ilgis  km  -  - -  - -  -  9778 8830  - 

14 Vandentiekio prijungimų (įvadų) skaičius  tūkst.vnt. 150 240 242 251 263 268 284 301 25 % 
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5. priedas. 47 VKEKK reguliuojamų įmonių nuotekų tvarkymo paslaugų rodikliai 

Nr. NUOTEKŲ TVARKYMO RODIKLIAI Mato 
vienetai 

2000  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 pokytis 
2005-
2011 1 Surinkta nuotekų mln.m³ 139,77 150,53 144,47 164,16 152,00 146,85 159,49 158,27 5,14 % 

1.1. iš to skaičiaus:                                      buitinių ir gamybinių nuotekų  mln.m3   148,53 142,62 161,78 149,86 145,21 157,29 153,32 3,23 %. 

1.2. lietaus nuotekų mln.m3   2,01 1,85 2,39 2,14 1,64 1,55 1,03 -
48,84proc 1.3. surenkamų asenizacinėmis mašinomis                0,65 0,51   

2 Išvalytas nuotekų kiekis mln.m3 134 150,06 144,31 163,52 153,74 151,11 161,15 162,46 8,26 % 

3 Išvalyto nuotekų kiekio ir surinkto santykis proc. 96,10 99,69 99,88 99,61 101,14 102,90 101,04 102,65 2,96 % 

4 Sausinimui skirtas dumblo keikis mln.m3   127,96 123,56 138,77 129,53 128,60 147,19 140,88 10,09 %. 

5 Apmokėta už nuotekų tvarkymo kiekį mln.m3   87,26 88,76 91,61 91,66 85,74 85,80 86,80 -0,53 % 

5.1. Iš jų:                                                                 iš vartotojų  mln.m3   40,95 42,02 43,90 45,02 43,62 42,69 44,57 8,83 %. 

5.2.                iš abonentų (ne vartotojų)  mln.m3   45,69 46,16 47,14 46,04 41,52 42,02 41,38 9,43 % 

5.2.1. iš abonentų už valymą mln.m3   46,54 47,22 48,30 47,42 42,82 42,64 42,54 8,61 %. 

5.2.2. iš abonentų už dumblo tvarkymą mln.m3   46,25 46,93 47,98 47,12 42,57 42,12 42,65 7,78 %. 

6 Nuotekų infiltracija proc.   0,42 0,39 0,44 0,40 0,42 0,47 0,46 3,62 % 

7 Gyventojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje tūkst. žm.   2596,9 2616,9 2616,5 2627,6 2648,5 2541,0 2671,7 2,88 % 

8 Gyventojų, gaunančių nuotekų tvarkymo paslaugas* tūkst. žm.   1838,5 1876,3 1910,1 1920,5 1959,6 1956,4 1970,7 7,19 % 

 9 Gyventojų, gaunančių nuotekų tvarkymo paslaugas skaičius santykis proc.   70,80 71,70 73,00 73,09 73,99 76,99 73,76 70,80 

  (gaunančių paslaugas ir aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių 
gyventojų skaičiaus santykis ) 

                    

10 Gyventojų panaudotas vandens nuotekų kiekis gyventojui per parą  (ltr/gyv.)   52,73 53,23 55,40 57,17 59,10 60,00 60,00 13,80 %. 

  (skaičiuojama nuo vartotojų apmokėto už nuotekų tvarkymą kieko)                      

 11 Daugiabučio gyventojo vandens nuotekų kiekiai per parą  (ltr/gyv.)   51,35 51,59 53,86 55,69 56,36 48,06 46,00 -10,41 % 

 12 Metinis nuotekų kiekis 1 km  tūkst.m³/km   14,65 14,40 14,48 12,93 11,57 11,08 10,33 -29,48 % 

  (parduoto viso nuotekų kiekio ir tinklų ilgio santykis)                     

 13 Vandens nuotekų kiekis tenkantis gyventojui per parą  (ltr/gyv.)   102,33 102,33 104,85 105,19 105,02 109,00 105,00 2,61 % 

  (skaičiuojama nuo apmokėto vartotojų ir abonentų nuotekų kiekio)                  

 14 Gyventojų skaičiaus įmonių aptarnaujamoje teritorijoje ir Lietuvos 
gyventojų skaičiaus santykis 

 proc.   75,82 76,.89 77,30 78,05 79,06 76,33 87,49 75.82 
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*Gyventojų, gaunančių paslaugas skaičius, gautas vartotojų skaičių padauginus iš vidutinio namų ūkio dydžio  

 

6. priedas. 47 VKEKK reguliuojamų įmonių nuotekų tvarkymo technologiniai rodikliai ir infrastrukt ūra 

Nr. 
NUOTEKŲ TVARKYMO TECHNOLOGINIAI 

RODIKLIAI Mato vienetai 2000  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
pokytis 
2005–
2011 

 1. Projektinis pajėgumas :                     

 1.1. nuotekų siurblinių mln. m3/metus   570 568 575 586 612 617 812 42,33 % 

1.2.  nuotekų valyklų mln. m3/metus   358 356 329 281 283 281 306 -14,42 % 

 1.3.  vidutinis pajėgumas, BDS7 mgO2/l    - -        -       -       - 311 292  - 

 1.4.  vidutinis pajėgumas, SM mg/l   -  -        -       -       - 292 278  - 

 1.5.  vidutinis pajėgumas, bendrojo azoto mg/l   -  -        -       -       - 50 51  - 

 1.6.  vidutinis pajėgumas, bendrojo fosforo mg/l    - -        -       -       - 8 8  - 

2. Filtracijos laukų skaičius  vnt.   32 33 35 37 37 40 41 28,13 % 

 3. Filtracijos laukų plotas  ha   35 36 35 35 35 36 33 -7,34 % 

 4. Metinis filtravimo laukuose išvalytų nuotekų kiekis  mln. m3   0 0 0 0 0 0 0 54,64 % 

 5. Mechaninio valymo įrenginių skaičius vnt.   45 45 43 45 43 40 38 -15,56 % 

 6. Metinis mechaninio valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų 
kiekis 

mln. m3   26 25 27 7 1 1 1 -97,59 % 

 7. Biologinio valymo įrenginių skaičius vnt.   256 273 292 316 326 339 349 36,33 % 

 8. Metinis biologinio valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų 
kiekis 

mln. m3   35 30 25 20 20 19 15 -57,86 % 

 9 Denitrifikacijos įrenginių skaičius vnt.  17 20 21 30 31 36 43 152,94 % 

 10 Metinis denitrifikacijos įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis mln. m3   89 89 111 126 130 140 147 65,84 % 

 11 Atitekančių nuotekų taršos koncentracija                     

 11.1 pagal:         biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)  mg/l   339 367 337 368 380 375 384 13,38 %. 

11.2     suspenduotos medžiagos (SM)  mg/l   353 331 206 442 383 364 398 12,76 % 

 11.3 riebalai (R) mg/l   13 29 18 36 33 38 30 127,95 %. 

 11.4     azotas (N) mg/l   63 68 68 68 64 67 67 5,16 % 

 11.5     fosforas (P) mg/l   24 12 11 11 10 9 10 -59,54 % 

 12 Išleidžiamų nuotekų taršos koncentracija                     

 12.1 pagal:               biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)  mg/l   20 20 18 12 9 8 7 -67,01 % 
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Nr. 
NUOTEKŲ TVARKYMO TECHNOLOGINIAI 

RODIKLIAI Mato vienetai 2000  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
pokytis 
2005–
2011 

 12.2     suspenduotos medžiagos (SM)  mg/l   18 16 15 16 13 11 12 -32,82  %. 

 12.3 riebalai (R) mg/l   3 3 2 2 2 2 2 -36,15 % 

 12.4     azotas (N) mg/l   16 16 15 13 10 9 9 -41,76 % 

 12.5     fosforas (P) mg/l   2 2 2 1 1 1 1 -48,81 % 

 13 Kanalizacijos sistemų skaičius vnt. 236 387 403 430 446 464 481 526 35,92 % 

 14 Nuotekų perpumpavimo stočių skaičius  vnt.   664 724 777 910 1034 1149 1463 120,33 %  

 15 Perpumpavimo stotyse įrengtų siurblių skaičius  vnt.   1142 1269 1364 1591 1829 2057 2588 126,62 % 

16   Vidutinis nuotekų perpumpavimo aukštis m   34 34 33 33 33 34 30 -10,93 % 

17  Nuotekų tinklų ilgis km 4215 5955 6163 6327 7089 7408 7741 8400 41,06 % 
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7. priedas. Nuotekų išleidimas savivaldybėse, tūkst. m3  per metus, 2011 m.277 

Apskritis/ Savivaldybė 
Išleidžiančių 

įmonių 
skaičius 

Buitinės ir gamybinės nuotekos   
Išleista į paviršinius vandenis   

Iš viso 

  Iš jų  
iš viso 

reikalaujančių 
valymo 

išvalytų iki 
nustatytų 
normų 

% . 
nepakan-

kamai 
išvalytų 

proc. 
užterštų (be 

valymo) %  

ALYTAUS APSKRITIS 
Alytaus raj. 6 4274,7 149,2 149,2 100 0 0 0 0 
Alytus 8 3188 3188 3188 100 0 0 0 0 
Druskininkai 6 1744,4 1744,4 1744,4 100 0 0 0 0 
Lazdijų raj. 4 184,1 184,1 184,1 100 0 0 0 0 
Varėnos raj. 14 472,4 472,4 464,8 98,39 7,6 1,61 0 0 

Iš viso: 38 9863,6 5738,1 5730,5 99,87 % 7,6 0,13 0 0,0 
KAUNO APSKRITIS 
Birštonas 3 893 893 893 100 0 0 0 0 
Jonavos raj. 8 12666 2649 2627 99,17 22 0,83 0 0 
Kaišiadorių raj. 9 2422333 2015 1947 96,63 68 3,37 0 0 
Kaunas 17 25195 24813 24303 97,94 510 2,06 0 0 
Kauno raj. 22 734 730 727 99,59 3 0,41 0 0 
Kėdainiu raj. 13 6182 4432 3541 79,90 891 20,10 0 0 
Prienų raj. 12 2657,8 90,5 83 91,71 6,8 7,51 0,7 0,77 
Raseinių raj. 10 1880 734 729 99,32 5 0,68 0 0 

Iš viso: 94 2472540,8 36356,5 34850 95,86  % 1505,8 4,14 0,7 0 
KLAIP ĖDOS APSKRITIS 
Klaipeda 26 22375 20331 20293 99,81 0 0 38 0,19 
Klaipedos raj. 18 306,7 200,7 161,7 80,57 39 19,43 0 0 
Kretingos raj. 9 1943 1943 1821 93,72 121 6,23 1 0,05 
Neringa 2 509,5 509,5 509,5 100 0 0 0 0 
Palanga 6 2942 2942 2942 100 0 0 0 0 
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Apskritis/ Savivaldybė 
Išleidžiančių 

įmonių 
skaičius 

Buitinės ir gamybinės nuotekos   
Išleista į paviršinius vandenis   

Iš viso 

  Iš jų  
iš viso 

reikalaujančių 
valymo 

išvalytų iki 
nustatytų 
normų 

% . 
nepakan-

kamai 
išvalytų 

proc. 
užterštų (be 

valymo) %  

Skuodo raj. 6 496 496 480 96,77 16 3,23 0 0 
Šilutės raj. 16 5916 2742 2708 98,76 22 0,80 12 0,44 

Iš viso: 83 34488,2 29164,2 28915,2 99,15 198 0,68 51 0,17 
MARIJAMPOL ĖS APSKRITIS 
Kalvarija 7 263,7 263,7 261,5 99,17 2,2 0,83 0 0 
Kazlų Rūda 6 4599,5 389,8 389,8 100 0 0 0 0 
Marijampolė 13 5218,8 5218,8 5183,4 99,32 35,4 0,68 0 0 
Šakių raj. 6 977 977 977 100 0 0 0 0 
Vilkaviškio raj. 9 1331,1 1331,1 1331,1 100 0 0 0 0 

Iš viso: 41 12390,1 8180,4 8142,8 99,54 37,6 0,46 0 0 
PANEVĖŽIO APSKRITIS 
Biržų raj. 13 1702,9 1702,9 1702,9 100 0 0 0 0 
Kupiškio raj. 9 546,6 546,6 36,8 6,73 509,8 93,27 0 0 
Panevėžio raj. 13 171,2 171,2 169,6 99,07 1,6 0,93 0 0 
Panevėžys 13 8035 8035 8035 100 0 0 0 0 
Pasvalio raj. 5 1137,1 1137,1 1137,1 100 0 0 0 0 
Rokiškio raj. 9 3712,6 2373,8 2373,8 100 0 0 0 0 

Iš viso: 62 15305,4 13966,6 13455,2 96,34 511,4 3,66 0 0 
TAURAGĖS APSKRITIS 
Jurbarko raj. 5 723 723 700 96,82 23 3,18 0 0 
Pagėgiai 4 587 587 392 66,78 184 31,35 11 1,87 
Šilalės raj. 12 517 517 495 95,74 22 4,26 0 0 
Tauragės raj. 17 2292 2292 2280 99,48 12 0,52 0 0 

Iš viso: 38 4119 4119 3867 93,88 241 5,85 11 0,27 
TELIŠI Ų APSKRITIS 
Mažeikių raj. 11 7189 7162 7162 100 0 0 0 0 
Plungės raj. 9 1526 1526 1455 95,35 71 4,65 0 0 
Rietavas 2 243 243 241 99,18 2 0,82 0 0 
Telšių raj. 12 5151 3276 1878 57,33 1398 42,67 0 0 



 

204 

Apskritis/ Savivaldybė 
Išleidžiančių 

įmonių 
skaičius 

Buitinės ir gamybinės nuotekos   
Išleista į paviršinius vandenis   

Iš viso 

  Iš jų  
iš viso 

reikalaujančių 
valymo 

išvalytų iki 
nustatytų 
normų 

% . 
nepakan-

kamai 
išvalytų 

proc. 
užterštų (be 

valymo) %  

Iš viso: 34 14109 12207 10736 87,95% 1471 12,05 0 0 
UTENOS APSKRITIS 
Anykščių raj. 8 1089,8 1089,8 843,8 77,43 246 22,57 0 0 
Ignalinos raj. 7 5698,4 465,6 465,6 100 0 0 0 0 
Molėtų raj. 8 3618,4 256,4 256,4 100 0 0 0 0 
Utenos raj. 8 3539,4 3539,4 3539,4 100 0 0 0 0 
Visaginas 6 84477 1384 1384 100 0 0 0 0 
Zarasų raj. 6 5101 308,1 284,3 92,28 23,8 7,72 0 0 

Iš viso: 43 103524 7043,3 6773,5 96,17 269,8 3,83 0 0 
VILNIAUS APSKRITIS 
Elektrėnai 18 271881,8 3426 3426 100,00 0 0 0 0 
Šalčininkų raj. 9 2981,4 938,4 356,6 38,00 581,8 62,00 0 0 
Širvintu raj. 6 297,4 297,4 296,4 99,66 1 0,34 0 0 
Švenčionių raj. 19 1435 1389 907 65,30 482 34,70 0 0 
Trakų raj. 9 475,5 475,5 475,5 100,00 0 0 0 0 
Ukmergės raj. 11 1527 1527 1514 99,15 13 0,85 0 0 
Vilniaus raj. 41 10443,4 1486,4 1290,4 86,81 196 13,19 0 0 
Vilnius 19 43364,7 40717,7 40717,3 100,00 0,4 0 0 0 

Iš viso: 132 332406,2 50257,4 48983,2 97,46 1274,2 2,54 0 0 
ŠIAULI Ų APSKRITIS 
Akmenės raj. 6 1003 1002 219 21,86 783 78,14 0 0 
Joniškio raj. 4 1050 1050 1033 98,38 17 1,62 0 0 
Kelmės raj. 4 3505 530 528 99,62 2 0,38 0 0 
Pakruojo raj. 9 445 445 445 100 0 0 0 0 
Radviliškio raj. 13 1346 1346 1337 99,33 9 0,67 0 0 
Šiauliai 5 8900 8900 1998 22,45 6902 77,55 0 0 
Šiaulių raj. 10 2428 1003 983 98,01 20 1,99 0 0 

Iš viso: 51 18677 14276 6543 45,83 7733 54,17 0 0 
 Iš viso: 616 3017423 181309 167996 92,66 13249 7,31 63 0,03 
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8. priedas. ES paramos pasiskirstymas pagal savivaldybes, 2000–2012 m.278 

 
Savivaldybės 2000–2006 m. 2007–2013 m. 

 ES parama, tūkst. 
Lt 

Techninė 
pagalba*, tūkst. Lt 

ES parama, tūkst. 
Lt 

Akmenės r. sav. 21 831 1 592 41 302 
Alytaus m. sav. 789 2 727 71 888 
Alytaus r. sav. 274 1 031 14 023 
Anykščių r. sav.  0 309 23 844 
Birštono r. sav 26 890 644 0 
Biržų r. sav. 14 315 270 21 172 
Druskininkų r. sav. 17 934 1 526 3 778 
Elektrėnų r. sav. 42 764 2 611 12 939 
Ignalinos r. sav. 7 544 789 25 068 
Jonavos r. sav.  11 548 794 15 669 
Joniškio r. sav.  20 969 1 188 29 996 
Jurbarko r. sav. 23 051 1 539 23 099 
Kaišiadorių r. sav 35 530 1 069 11 226 
Kalvarijos r. sav. 14 510 648 12 206 
Kauno m. sav. 63 985 5 610 84 164 
Kauno r. Sav. 140 1 581 50 837 
Kazlų Rūdos r. sav. 1 443 505 14 409 
Kėdainių r. rav. 36 894 2 630 22 019 
Kelmės r. sav. 5 446 1 329 20 482 
Klaipėdos m.  41 167 2 899 47 953 
Klaipėdos r. sav. 36 480 1 887 51 679 
Kretingos r. sav.  38 126 2 087 40 610 
Kupiškio r. sav. 0 1 324 13 181 
Lazdijų r. sav. 202 775 21 062 
Marijampolės r. sav. 25 729 2 477 42 817 
Mažeikių r. sav. 12 469 3 558 40 276 
Molėtų r. sav. 12 549 1 019 2 305 
Neringos r. sav. 19 133 1 253 6 939 
Pagėgių r. Sav. 13 279 322 10 196 
Pakruojo r. sav.  0 1 547 31 886 
Palangos m. sav. 28 321 1 022 9 025 
Panevėžio m. sav. 47 468 5 562 51 265 
Panevėžio r. Sav. 12 277 937 13 298 
Pasvalio r. sav. 24 156 1 506 1 457 
Plungės r. sav. 26 255 1 898 51 421 
Prienų r. sav. 224 491 13 836 
Radviliškio r. sav. 35 489 2 579 25 996 
Raseinių r. sav. 20 341 1 388 29 498 
Rietavo sav. 22 030 300 1 120 
Rokiškio r. sav. 20 452 1 627 8 460 
Skuodo r. sav. 11 933 1 567 17 108 
Šakių r.sav. 31 058 3 232 36 884 
Šalčininkų r. sav.  12 404 916 7 606 
Šiaulių m. sav. 0 4 398 131 284 
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Savivaldybės 2000–2006 m. 2007–2013 m. 

 ES parama, tūkst. 
Lt 

Techninė 
pagalba*, tūkst. Lt 

ES parama, tūkst. 
Lt 

Šiaulių r. sav. 24 082 3 363 31 583 
Šilalės r. sav. 16 750 1 432 27 908 
Šilutės r. sav.  24 707 1 739 38 567 
Širvintų r. sav. 11 048 1 051 14 117 
Švenčionių r. sav.  12 550 1 388 13 495 
Tauragės r. sav. 44 786 2 323 54 094 
Telšių r. sav. 36 077 2 410 38 848 
Trakų r. sav. 353 2 018 66 554 
Ukmergės r. sav. 15 275 1 808 32 600 
Utenos r. sav. 35 464 1 654 58 311 
Varėnos r. sav. 211 921 13 283 
Vilkaviškio r. sav. 28 428 2 325 30 754 
Vilniaus m. sav. 119 542 8 215 139 044 
Vilniaus r. sav.  12 840 2 806 41 231 

Visagino r. sav. 25 608 1 218 7 884 
Zarasų r. sav. 13 296 830 9 015 

Iš viso 1 258 417 110 465 1 822 571 
*Techninė pagalba rengiant ISPA aplinkos apsaugos projektus; ES parama nebuvo išskiriama 
 
2000-2013 m. ES pagalbos lėšomis sukurtos vandentvarkos infrastruktūros pasiskirstymas 
pagal savivaldybes279 

Savivaldybės 

NVĮ VGĮ 

Nauji 
vandens 
tiekimo 
tinklai 

Nauji 
nuotekų 

surinkimo 
tinklai 

Vandentieki
o tinklų 

renovacija 

Nuotekų 
tinkl ų 

renovacija 

Siurblin ė
s 

  vnt. vnt. km km km km vnt. 
Akmenės r.        1        -      10,19       5,23        -        -         6   

Alytaus m.       -        -        -        -        -        -        -   
Alytaus r.       -        -   3,79 3,95      -        -   1 

Anykščių r.      -        -        -        -        -        -        -   
Birštono r.        1         1       8,51       6,33       2,10       1,32         2   

Biržų r.       -        -      14,82      10,22        -       1,67         4   

Druskininkų r.        1        -      12,72      17,81        -        -        14   
Elektrėnų r.        1         1      12,84      17,74        -      18,32        15   

Ignalinos r.        1        -       3,57      10,44       0,08       0,22         4   
Jonavos r.  1      -   3,88 5,50 6,08      -        -   

Joniškio r.        1         1       5,46       6,60       1,42       4,56         6   

Jurbarko r.        1         1       9,03      13,79       6,39       1,32         9   
Kaišiadorių r.        3        -      21,37      18,93        -        -         9   

Kalvarijos r.        1        -       5,51       9,18        -        -         4   
Kauno m.  1      -   11,10 18,45      -        -   11 

Kauno r.       -        -   0,27 7,06      -   0,33 7 
Kazlų Rūdos r.       -         1       0,06        -        -       2,99         1   

Kėdainių r.        1        -      29,40      37,99        -       3,68        27   

Kelmės r.       -        -       8,88       4,84        -        -         2   
Klaipėdos m.        1        -        -        -        -       7,95        -   

                                                      

279Įtraukti 16  2000–2006 m. ir 6 baigti 2007–2013 m. ES finansinės paramos finansuojami projektai. 
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Savivaldybės 

NVĮ VGĮ 

Nauji 
vandens 
tiekimo 
tinklai 

Nauji 
nuotekų 

surinkimo 
tinklai 

Vandentieki
o tinklų 

renovacija 

Nuotekų 
tinkl ų 

renovacija 

Siurblin ė
s 

Klaipėdos r.       -        -      30,30      51,37        -       3,53      12,00   
Kretingos r.       -         1      32,21      27,62        -       1,29        12   

Kupiškio r.                
Lazdijų r.  1 - 8,26 9,79 0,00 0,00 9 

Marijampolės 
r.  

     -        -      29,01      32,58        -        -        10   

Mažeikių r.  1      -   2,13 4,43      -   1,50 1 

Molėtų r.       -         2       1,66       8,40       0,87       0,13         6   

Neringos r.        4         3       3,03       3,25       5,21       7,78        13   
Pagėgių r.        1        -       9,21      15,32        -        -         1   

Pakruojo r.       -        -        -        -        -        -        -   
Palangos m.        1         1      10,19      14,15        -       3,86         4   

Panevėžio m.        1        -       8,06      14,76       0,93       1,33         7   

Panevėžio r.       -        -      14,39      16,58        -        -         6   
Pasvalio r.        1        -        -       5,68        -        -         8   

Plungės r.  1      -   13,51 13,76 0,12 1,80 10 
Prienų r.       -        -        -        -        -        -        -   

Radviliškio r.        2        -      16,69      18,53       4,47       2,66        16   

Raseinių r.        1         1       8,00       7,65      16,31       3,68         6   

Rietavo r.        1        -      15,66      14,07        -       0,13         4   

Rokiškio r.        1        -       8,51       8,17       0,64        -         3   
Skuodo r.       -        -       7,62      12,81        -        -         7   

Šakių r.       2         2       7,20      24,78       5,29        -        17   
Šalčininkų r.        1        -       4,53       4,37        -       1,55         5   

Šiaulių m.       -        -        -        -        -        -        -   

Šiaulių r.        1         1       7,20      19,71       3,09       3,57         4   
Šilalės r.       -        -      12,89      15,99       0,40       1,05         5   

Šilutės r.        3        -       7,24      56,02        -        -         9   
Širvintų r.        1         2      15,47      16,12       0,02       1,73         8   

Švenčionių r.        1        -       0,39       3,34       0,27       0,90         3   

Tauragės r.        1        -      12,27      20,10        -       5,98         6   

Telšių r.        1        -        -      10,61        -        -         6   

Trakų r.       -        -        -        -        -        -        -   
Ukmergės r.        1         1       5,67      10,36       2,35       1,69         7   

Utenos r.        1        -      27,20      38,99       0,18        -        10   
Varėnos r.       -        -        -        -        -        -        -   

Vilkaviškio r.        1        -      22,88      28,81        -        -         4   

Vilniaus m.       -        -      70,29      70,01      89,41       8,97        34   
Vilniaus r.        2         2      45,21      58,32        -       1,45        30   

Visagino r.        1         1        -        -        -       3,83         6   
Zarasų r.        1        -       4,52       7,90        -       0,75         6   

Iš viso 49 22 622,80 858,39 145,62 101,49 417 
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9. priedas. 2014–2020 m. investicijų poreikio vertinimo metodika 

2014–2020 m. laikotarpio vandentvarkos sektoriaus investicijų vertinimas buvo atliekamas detaliai 
išanalizavus projekto rengimo metu pasirinktos tikslinės grupės, apimančios 5 savivaldybes ir 
atspindinčios 5 vandentvarkos įmonių grupes (pagal VKEKK klasifikaciją), vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiųjų planų (toliau – specialieji planai) aiškinamuosius 
raštus ir sprendinius: 

• Vilniaus miesto savivaldybės (UAB „Statybos strategija“, 2010 m.); 
• Marijampolės rajono savivaldybės (UAB „Statybos strategija“, 2009 m.); 
• Ukmergės rajono savivaldybės (UAB „Statybos strategija“ , 2009 m.); 
• Trakų rajono savivaldybės (UAB „COWI BALTIC“, 2008 m. ); 
• Joniškio rajono savivaldybės (UAB „Statybos strategija“, 2009 m.). 

Taip pat papildomai buvo išnagrinėti šie viešoje erdvėje pateikti specialiųjų planų aiškinamieji raštai: 

• Alytaus rajono savivaldybės (UAB „Statybos strategija“, 2009 m.); 
• Jurbarko rajono savivaldybės (UAB „Boruma“, 2009 m.); 
• Kazlų Rūdos rajono savivaldybės (UAB „Termosistemų projektai“, 2008 m.); 
• Molėtų rajono savivaldybės (UAB „COWI BALTIC“, 2008 m. ); 
• Panevėžio rajono savivaldybės (UAB „Panprojektas“, 2011 m.); 
• Šiaulių rajono savivaldybės (UAB „AF-TSP“, 2009 m.) 
• Vilkaviškio rajono savivaldybės (UAB „Energetikos linijos“, 2010 m.); 
• Panevėžio miesto savivaldybės (UAB „Dujų sfera“, 2011 m.); 
• Visagino miesto savivaldybės (UAB „AF-Consult, 2012 m.); 
• Jonavos rajono savivaldybės (UAB „AR-Enprima“, 2009 m.); 
• Pasvalio rajono savivaldybės (VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas, 2010 m.); 
• Alytaus miesto savivaldybės (UAM „Sweco Lietuva“, 2009 m.); 
• Varėnos rajono savivaldybės (UAB „Statybos strategija“, 2009 m.); 
• Širvintų rajono savivaldybės (VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas, 2010 m.); 
• Kauno rajono savivaldybės (UAB „Statybos strategija“, 2008 m.); 
• Rietavo savivaldybės (Rietavo savivaldybės taryba, 2007 m.); 
• Biržų rajono savivaldybės (UAB „Energetikos linijos“, 2010 m.); 
• Plungės rajono savivaldybės (UAB „Grontmij/CarlBro, 2009 m.); 
• Vilniaus rajono savivaldybės (UAB „Statybos strategija“, 2011 m.); 
• Šakių rajono savivaldybės (UAB “AF-TSP”, 2009 m.). 

Specialiųjų planų detalizuotose sprendiniuose aiškiai apibrėžtos veiklos kryptys, atspindinčios AM 
vandentvarkos departamento pateiktą 2014–2020 m. savivaldybių investicijų poreikį vandentvarkos 
infrastruktūrai pagal konkrečias gyventojų aglomeracijas: 

• geriamo vandens tiekimo tinklų plėtra (įskaitant VGĮ statybą, km); 
• nuotekų surinkimo tinklų plėtra (įskaitant siurblinių statybą, km); 
• vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovacija (km); 
• nuotekų valymo įrenginių statyba ir rekonstrukcija (vnt.). 

Tačiau juose nebuvo detaliai išnagrinėtas klausimas – kiek turės padidėti tarifai už vandentvarkos 
įmonių teikiamas paslaugas kiekvienoje savivaldybėje, siekiant, kad 95 proc. kiekvienos savivaldybės 
gyventojų būtų aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir nuotekų tvarkymo 
paslaugomis. 

Išanalizavus pirmiau minėtus specialiuosius planus ir jų sprendinius, lyginamosios analizės pagrindu 
buvo išnagrinėtos jų sudarymui panaudotos prielaidos, numatomų darbų apimtys ir prognozuojamos 
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jų kainos. Jos buvo palygintos savivaldybių pateiktu lygmeniu bei 2007–2013 m. vykdomų (įvykdytų) 
ES Sanglaudos fondo finansuojamų investicinių projektų darbų kainomis. 

Nagrinėjant geriamo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tinklų plėtros investicijų poreikį buvo įvertinta 
kiekvienos AM vandentvarkos departamento pateiktos atskiros savivaldybių gyventojų aglomeracijos 
vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtros investicijų atsipirkimo galimybė, įvertinant 
naujai prijungtų paslaugų vartotojų generuojamas pajamas. Skaičiavimams buvo naudojamos 
sekančios prielaidos ir metodai: 

• Pajamos buvo skaičiuojamos taikant vartotojams, gyvenantiems daugiabučiuose namuose 
tarifus už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas (87 proc.280 visų vartotojų, kuriems 
tiekiamas ir vanduo ir tvarkomo nuotekos). 

• Pajamų skaičiavimui buvo taikoma daugiabučio gyventojo vandens (karšto ir šalto) 
suvartojimo per parą (l/gyv.) norma: miestų gyventojams – 160 l/gyv. per parą, kaimo 
vietovių gyventojams – 120 l/gyv. per parą. Pagal VKEKK pateiktus duomenis 2011 m. šalies 
mastu ji sudarė 75 l/gyv. per parą.  

• Pajamų skaičiavimui buvo taikomi dabartiniai savivaldybėse galiojantys tarifai už geriamo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas (Lt/m3 be PVM). 

• Apskaičiuojant būsimas pajamas buvo daroma prielaida, kad įgyvendinus vandentvarkos 
plėtros investicinį projektą, visi nurodytoje aglomeracijoje esantys gyventojai taps vandens 
tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojais. 

• Investicijų išlaidos buvo koreguojamos taip: 
− Lyginamosios analizės pagrindu buvo palygintos prognozuojamų ir įvykdytų 

(vykdomų) investicinių projektų 1 km naujų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų darbų kainos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse. Šiose 
savivaldybėse numatomų investicijų darbų kainos nebuvo koreguojamos. 

− Lyginamosios analizės pagrindu buvo palygintos prognozuojamų ir įvykdytų 
(vykdomų) investicinių projektų 1 km naujų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 
tinklų darbų kainos Alytaus, Panevėžio ir Šiaulių miestų savivaldybėse. Šiaulių ir 
Alytaus miestų savivaldybių investicijų poreikis buvo pakoreguotas pagal Panevėžio 
miesto savivaldybės projektuojamas ir AM vandentvarkos departamentui pateiktas 
darbų kainas. 

− Likusios savivaldybės, siekiant išvengti darbų kainų svyravimų susijusių su žemės 
reljefo skirtumais buvo suskirstytos baseinų pagrindu. Savivaldybių miestų gyventojų 
aglomeracijų investicinės išlaidos buvo koreguojamos atsižvelgiant į specialiųjų 
planų sprendinių duomenis (pavyzdžiui, Ukmergės miestas specialiojo plano 
sprendiniuose taikė naujų/renovuotų nuotekų surinkimo tinklų kainą – 657 000 Lt/km 
kainą, o AM vandentvarkos departamentui pateikė – 1 329 000 Lt/km) bei gretimų 
savivaldybių panašaus dydžio gyventojų aglomeracijose prognozuojamas darbų 
kainas (pvz., Klaipėdos raj. savivaldybė pateikė Gargždų m. naujų vandens tiekimo 
tinklų darbų kainą – 1 400 000 Lt/km (viršydama Vilniaus m. darbų kainą du kartus), 
o Kretingos m. su panašia gyventojų aglomeracija taikė 600 000 Lt/ km darbų kainą).  

− Kaimo vietovių gyventojų aglomeracijose projektuojamų darbų kainos už 1 km buvo 
pakoreguotos taikant apskaičiuotą baseino savivaldybėse numatomų kainų vidurkį 
(pvz., Kazlų Rūdos savivaldybė naujų nuotekų surinkimo tinklų kainą įvertino 1 000 
000 Lt/km, tuo tarpu Jurbarko – 362 000 Lt/km. Tokiu būdu Kazlų Rūdos 
savivaldybės investicijų poreikis pakoreguotas taikant apskaičiuotą baseino 
savivaldybių numatomų kainų vidurkį). 

• Kadangi savivaldybės teikdamos duomenis 2014–2020 m. investicijų poreikio vandens 
tiekimo ir (ar) nuotekų surinkimo tinklų plėtrai, nepateikė duomenų apie būsimus naujus 
vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojus, kiekvienos gyventojų 
aglomeracijos skaičius buvo nustatytas pagal AM vandentvarkos departamento pateikto 
gyventojų aglomeracijos pavadinimo viešoje erdvėje nurodomus statistinius duomenis 

                                                      

280 2011 m. VKEKK informacija. 
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(pavyzdžiui, Zarasų rajono savivaldybė įvardino visas kaimo vietoves, įeinančias į atitinkamą 
gyventojų aglomeraciją, todėl jie buvo sumuojami, nors Zarasų savivaldybės tinklapyje 
specialusis planas nepateiktas). Šis būdas nebuvo taikomas išnagrinėtuose specialiuose 
planuose nurodytoms gyventojų aglomeracijoms. Išnagrinėti buvo visi savivaldybių 
tinklapiuose (skyriuje planavimo dokumentai) su sprendiniais pateikti specialieji planai. 

• ES paramos finansuojamų projektų stebėsenos rodikliai – gyventojų, kurie naudojasi 
centralizuotomis nuotekų tvarkymo ir (arba) vandens tiekimo paslaugomis pradėti skaičiuoti 
tik pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir 
darnus vystymasis“ priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir 
plėtra“ remiamas veiklos rūšis. Pagal minėtą priemonę projekto įgyvendinimo metu buvo 
užbaigti 6 projektai. Savivaldybės, jų valdomos vandentvarkos įmonės ne visada tiksliai 
viešina įvykdytų (vykdomų) projektų minėtus projektų stebėsenos rodiklius. Kadangi iš 
esamos informacijos buvo neįmanoma nustatyti geriamo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 
tvarkymo tinklų plėtros projektuose dalyvaujančių AM vandentvarkos departamento pateiktų 
gyventojų aglomeracijų dabartinio prisijungimo procento prie centralizuotai teikiamų vandens 
tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų, jis buvo nustatytas pagal specialiuose planuose 
pateiktus duomenis. Savivaldybių, kurių specialieji planai nebuvo nagrinėti ir kurios 
nepateikė duomenų apie būsimus naujus geriamo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo 
paslaugų vartotojus pagal pateiktas gyventojų aglomeracijas, prisijungimo procentas prie 
vandentvarkos įmonių teikiamų centralizuotų paslaugų buvo nustatytas pagal ISPA paruoštų 
baseinų generaliniuose planuose pateiktą informaciją. 

• Darant prielaidą, kad vandentvarkos įmonės jau įvertino būsimas investicijų išlaidas ir 
padidėsiančias išlaidas naujai sukurto ilgalaikio turto eksploatacijai ir atitinkamai padidino 
tarifus už jų valdomų vandentvarkos įmonių teikiamas paslaugas, buvo apskaičiuotas 
paprastas investicijų atsipirkimo laikotarpis, įvertinant būsimas išlaidas, reikalingas turtui 
atkurti, kurias naudodami ES paramos ir valstybės biudžeto lėšas, VKEKK neįtraukia į tarifų 
už paslaugas skaičiavimą.  

• Investicijų atsipirkimo laikotarpis – 50281 metų (vandentiekio ir nuotekų tinklai). 
• Paprastai vandentvarkos sektoriaus investicijų vertinimo skaičiavimuose naudojamas 40 m. 

ilgalaikio turto (vamzdynų) nusidėvėjimas su 10 proc. likutine verte. Remiantis VKEKK 
tarifų už teikiamas paslaugas skaičiavimui taikomu 50 metų nusidėvėjimo laikotarpiu 
vamzdynams, daroma prielaida, kad ilgalaikis turtas bus visiškai nudėvėtas. 

• Neatsiperkantiems vandentvarkos plėtros projektams bus rekomenduojama neskirti ES 
finansinės paramos, nes tam, kad jie būtų ekonomiškai gyvybingi būtinas papildomas esamų 
tarifų padidinimas bei visapusiškas visuomenės informavimas.  

Investicinių lėšų poreikis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovacijai buvo 
įvertintas naudojant sekančius metodus: 

• Lyginamosios analizės pagrindu buvo palygintos specialiųjų planų sprendinių bei 
prognozuojamų ir įvykdytų (vykdomų) investicinių projektų vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros renovacijos darbų kainos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų 
savivaldybėse. Šiose savivaldybėse numatomų investicijų poreikis nebuvo koreguojamos. 

• Lyginamosios analizės pagrindu buvo palygintos specialiųjų planų sprendinių bei 
prognozuojamų ir įvykdytų (vykdomų) investicinių projektų vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros renovacijos darbų kainos Alytaus, Panevėžio ir Šiaulių miestų 
savivaldybėse. Šiaulių ir Alytaus miestų savivaldybių investicijų poreikis buvo pakoreguotas 
pagal Panevėžio miesto savivaldybės projektuojamas kainas, taikomas 1 km vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovacijos darbams. 

• Likusios savivaldybės buvo suskirstytos pagal baseinus ir apskaičiuoti prognozuojamų kainų 
1 km vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovacijos darbų kainų vidurkiai.  

• Savivaldybėse, kuriose lyginamosios analizės būdu buvo nustatytos aukštesnės negu 
apskaičiuotas baseino vidurkis 1 km vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
renovacijos darbų kainos, jos buvo sumažintos iki atitinkamo vidurkio lygio.  

                                                      

281VKEKK geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 26 priedas 
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• Pasvalio savivaldybė pateikė investicinių lėšų poreikį 100 proc. savo eksploatuojamų tinklų 
atstatymui, nors žiniasklaidoje didžiuojasi mažiausiu tarifu už paslaugas šalyje. Siekiant 
lygiavertiškumo principo kitu savivaldybių atžvilgiu, kurios rūpinasi savo kontroliuojamų 
vandentvarkos įmonių turtu bei vertinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros renovacijos investicijų poreikį, rekomenduojama teikti kiekvienai 
savivaldybei ES finansinę paramą iki 30 proc. jos valdomos vandentvarkos įmonės 
disponuojamo ilgalaikio turto (skaičiuojant pagal valdomų vandens tiekimo ir nuotekų 
surinkimo tinklų ilgį, km) atnaujinimui. 

AM vandentvarkos departamentas pateikė savivaldybių duomenis apie planuojamų investicijų poreikį 
nuotekų valymo įrenginių statybai ir rekonstrukcijai. Juose nebuvo nurodyti numatomi NVĮ 
pajėgumai. Išanalizavus pirmiau minėtų specialiųjų planų sprendiniuose pateiktus duomenis, matyti, 
kad juose pateikiami įkainiai panašūs naujų NVĮ statybai bei senų rekonstrukcijai. Norėtųsi išskirti 
Marijampolės rajono savivaldybės ir projekto rengėjų bendrą darbą pateikiant specialiojo plano 
sprendinius, nes kituose nagrinėtuose specialiuose planuose nurodomos tik apytikslės mažesnių 
gyvenviečių NVĮ projektavimo ir statybos kainos (Trakai) arba vienodos, nepriklausomai nuo NVĮ 
pajėgumo, nors jis skiriasi beveik 4 kartus (Ukmergė). Išnagrinėjus specialiųjų planų sprendinius, 
Marijampolės rajono savivaldybės specialiojo plano sprendiniuose pagal projektuojamą pajėgumą 
pateiktos detalizuotos NVĮ kainos buvo taikomos likusių savivaldybių investicijų poreikio vertinimui. 
Projektuojamų NVĮ pajėgumui nustatyti (tose savivaldybėse, kurių specialieji planai su sprendiniais 
nebuvo prieinami viešoje erdvėje) buvo naudojamos sekančios vandens sunaudojimo normos: 

• Vilniaus, Klaipėdos, Kauno ir Alytaus miestų savivaldybių – iki 224 l/gyv. per parą (įvertinus 
infiltraciją); 

• kitose savivaldybėse – 170 l/gyv. per parą (įvertinus infiltraciją); 
• Šiaulių ir Panevėžio miestų savivaldybės nagrinėjamų investicijų poreikio nepateikė. 

NVĮ pajėgumas buvo nustatytas pagal pirmiau pateiktas vandens sunaudojimo normas 1 gyventojui 
bei AM vandentvarkos departamento pateiktos gyventojų aglomeracijos pavadinimo viešoje erdvėje 
nurodomus statistinius duomenis, išskyrus tas savivaldybes, kurių savivaldybių specialieji planai su 
sprendiniais buvo išnagrinėti.  
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10. priedas. Rizikos pasidalinimo spektras pagal sektorius 

 

 

Šaltinis: Viešosios politikos ir vadybos institutas 
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11. priedas. VPSP projektų etapai ir ES parama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: Viešosios politikos ir vadybos institutas 
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12. priedas. VPSP taikymo būdai vandentvarkos sektoriuje ir koreliacija su teisinio 
reguliavimo aspektais282: 

I.  VPĮ taikytinas šioms VPSP schemoms: 

O&M: Operations and 

Maintenance (liet. 

“eksploatavimas ir 

palaikymas”) 

• Privatusis partneris teikia atitinkamas specifines paslaugas, nupirktas viešojo 

pirkimo būdu. 

• Viešasis partneris išlieka visos veiklos pagrindiniu vadovu ir numatomo sukurti 

rezultato (įrenginio, objekto) savininku. 

OMM: Operations, 

Maintenance & 

Management (liet. 

“eksploatavimas, 

palaikymas ir 

valdymas”) 

 

• Privatusis partneris teikia atitinkamas specifines paslaugas, nupirktas viešojo 

pirkimo būdu. 

• Viešasis partneris išlieka visos veiklos pagrindiniu vadovu ir numatomo sukurti 

rezultato (įrenginio, objekto) savininku. 

• Privačiajam partneriui suteikiama galimybė investuoti į numatomą sukurti 

rezultatą (įrenginį, objektą). 

• Patraukli privačiajam partneriui, kadangi dėl investicijų ilgalaikiškumo 

užtikrinamas pelningumas. 

BOO: Build-Own-

Operate (liet. “pastatyti, 

disponuoti, 

eksploatuoti) 

• Privatusis partneris pastato ir valdo įrenginį neperleisdamas nuosavybės teisės į 

jį viešajam partneriui. Įrenginys pastatomas sudarius sutartį dėl viešojo darbų 

pirkimo. Pastato valdymo paslaugos suteikiamos sudarius viešojo paslaugų 

pirkimo sutartį. 

• Įrenginio nuosavybės teisė išlieka privačiajam partneriui, viešasis partneris neturi 

pareigos įsigyti nuosavybės teise įrenginio. 

Turnkey (liet. 

“visiškas užbaigimas”) 

 

• Privatus investuotojas suprojektuoja ir pastato pagal viešosios valdžios subjekto 

nurodymus atitinkamą objektą. Objektas projektuojamas ir statomas pagal tam 

tikrą technologiją. 

• Perkami projektavimo ir statybos darbai. 

• Privatus investuotojas įsipareigoja pastatyti objektą už iš anksto sutartą kainą. 

Jos keisti negalima, t. y. rizika dėl sąnaudų tenka privačiam investuotojui. 

II. VP Į netaikytinas toliau nurodytoms VPSP schemoms283. Tokiais atvejais taikoma koncesija arba 

kompleksinės nuostatos. 

BBO: Buy-Build-

Operate(liet. “pirkti, 

• Turto pardavimo forma, pagal kurią pirkėjas įsipareigoja renovuoti įrenginį ar jį 

perstatyti. 

• Viešasis subjektas parduoda įrenginį (turtą) privačiam ūkio subjektui, kuris 

                                                      

282Viešųjų pirkimų taikymas organizuojant VPSP. ES viešųjų pirkimų direktyvų normos visa apimtimi taikomos tada, kai 
perkami darbai arba kai kurios paslaugos (Green paper on public-private partnerschips and Community law on public 
contracts and concessions, Brussels, 30.4.2004 COM (2004) 327 final, 11 p.). ES viešųjų pirkimų direktyvų normos 
taikomos iš dalies tada, kai perkami koncesijos darbai arba “B kategorijos” paslaugos. „Viešoji darbų koncesija“ – tai tos 
pačios rūšies sutartis kaip ir viešojo darbų pirkimo sutartis, išskyrus tai, kad atlygis už atliktus darbus yra tik teisė 
naudotis darbo rezultatais arba tokia teisė kartu su mokėjimu (žr. Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 2 dalies 3–4 
punktus, OL L 134, 2004 4 3, p. 114).(Green paper on public-private partnerschips and Community law on public 
contracts and concessions, Brussels, 30.4.2004 COM (2004) 327 final, 11 p.) 

283Nes šių schemų atvejais yra viešajam partneriui priklausančio turto pardavimas arba nekilnojamojo turto (statinių) 
pirkimas (VPĮ netaikomas) 
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statyti, eksploatuoti”) 

 

atlieka būtinas investicijas tam, kad įrenginį (turtą) būtų galima naudoti pagal 

paskirtį. 

BOT: Build-Operate-

Transfer (liet. „statyti, 

eksploatuoti, perleisti“) 

• Privatusis partneris pastato įrenginį pagal viešojo partnerio nurodymus, kurį 

administruoja tam tikrą sutartą laikotarpį. 

• Pasibaigus sutartam administravimo terminui, įrenginys perduodamas viešajam 

partneriui. 

• Paprastai privatusis partneris finansuoja įrenginio statybą. Todėl administravimo 

trukmė turi būti pakankama , kad privačiajam partneriui atsipirktų investuotos 

lėšos. 

• Suėjus administravimo terminui, viešasis investuotojas turi teisę pats 

administruoti įrenginį, perleisti šią funkciją kitam ar iki tol administravusiam 

subjektui. 

Projekto vystytojo 

finansavimas (angl. 

Developer Finance)  

 

• Privatusis partneris finansuoja įrenginio statybą, už tai jam suteikiama teisė 

statyti gyvenamuosius namus, parduotuves ar pramoninius įrenginius.  

• Privatus investuotojas investuoja lėšas, jam gali būti suteikiama teisė 

administruoti įrenginį (objektą) prižiūrint viešajam partneriui. 

• Administruojant įrenginį (objektą), viešajam subjektui tenka iš to gaunamos 

pajamos. 

• Paprastai privatusis partneris ne stato naują įrenginį (objektą), o investuoja į jau 

pastatytą. 

Pirkimo-pardavimo su 

atpirkimu nuomojant 

sutartis (angl. 

Sale/Leaseback) 

• Finansinis susitarimas, kurio pagrindu įrenginio (objekto) savininkas parduoda jį 

ūkio subjektui, ir po to moka nuompinigius taip išsipirkdamas jį atgal. 

• Modernus šio instrumento taikymas pasireiškia viešajam subjektui parduodant 

įrenginį (objektą) viešai ar privačiai holdingo kompanijai, siekiant apriboti 

viešojo subjekto atsakomybę.  

• Viešasis subjektas, pardavęs įrenginį, išlieka įrenginio (objekto) valdytoju.  

Nuomos/pirkimo-

pardavimo 

išsimokėtinai sutartis 

(angl. Lease/Purchase)  

 

• Tai nuomos/pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis. 

• Privatus investuotojas savo lėšomis pastato naują įrenginį (objektą), kuris 

išnuomojamas viešajam subjektui. 

• Viešasis subjektas moka nustatyto dydžio nuompinigius ir už tai įgyja atitinkamo 

įrenginio (objekto) dalį nuosavybėn. 

• Jei pasibaigus nuomos terminui nuompinigiai nepadengia įrenginio (objekto) 

kainos, sumokama likusi dalis. 

• Įrenginį (objektą) gali administruoti tiek privatusis, tiek viešasis subjektas. 

Bendrieji Europos Bendrijos steigimo sutarties principai taikomi, kai perkamos koncesijos paslaugos. 

Viešoji paslaugų koncesija – tai tos pačios rūšies sutartis, kaip ir paslaugų pirkimo sutartis, išskyrus 

tai, kad atlygis už suteiktas paslaugas yra teisė naudotis paslauga arba tokia teisė kartu su mokėjimu 
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(žr. Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 2 dalies 3–4 punktus, OL L 134, 2004 4 3, p. 114)284.

                                                      

284Teisinėmis nuostatomis siekiama visiems ekonominės veiklos vykdytojams viešojo pirkimo ar koncesijos atveju sudaryti 
galimybę pateikti pasiūlymus laikantis Europos vidaus rinkos principais pagrįsto lygiateisiškumo bei skaidrumo ir 
padidinus konkurenciją pagerinti tokių projektų kokybę ir sumažinti jų kainą, [P5_TA(2004)0018], 32 
dalis).Lygiateisiška ir skaidri privačiojo sektoriaus parnerio dalyvavimo VPSP tvarka užtikrina, kad būtų pasiektas 
laisvos ir neiškreiptos konkurencijos tikslas ir laikomasi lygiateisiškumo principo (ETT byla C-26/03, StadtHalle, Rink. 
2005, I-1, 49 dalis). 
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13. priedas. VPSP projektų įgyvendinimo tvarka 

 

 

Šaltinis: LR FM 
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14. priedas. Vyriausybės VPSP politika 

 Penkioliktosios LR Vyriausybės programą,  kurioje numatyti šie su VPSP 

susiję tikslai285: 

• plėsti VPSP, sukuriant jai reikalingas teisines, institucines ir administracines sąlygas bei 
korupcijos prevencijos mechanizmą; 

• skatinti investicijas į viešojo sektoriaus reguliavimui priskirtinas veiklos sritis. 
2010 m. LR Vyriausybė patvirtino VPSP skatinimo 2010 – 2012 m. programą286.Ją pavesta 
įgyvendinti Finansų ministerijai, Ūkio ministerijai, Vš Į Centrinei projektų valdymo agentūrai ir 
VšĮ „Investuok Lietuvoje“. Programoje numatyti šie uždaviniai: 

• stiprinti viešojo sektoriaus atstovų gebėjimus ir kompetenciją rengti ir įgyvendinti partnerystės 
projektus; 

• dalyvauti teikiant pagalbą viešojo sektoriaus subjektams, atsakingiems už šioje programoje 
nustatytas sritis, rengiant partnerystės projektų dokumentus ir ieškant potencialių investuotojų; 

• nustatyti partnerystės tikslingumo kriterijus, kuriais viešojo sektoriaus atstovai vadovautųsi 
rengdami ilgalaikių investicijų planus; 

• rengti ilgalaikių partnerystės investicijų projektų sektorinius planus, juose nurodyti ne tik 
potencialius projektus, bet ir tai, kad bus restruktūrizuojami projektą įgyvendinančios 
institucijos biudžeto asignavimai, skiriami funkcijoms atlikti; 

• išanalizuoti galimybes taikyti tikslines finansines priemones, kuriomis galėtų pasinaudoti 
privataus sektoriaus atstovai, finansuojantys partnerystės projektus, taip pat naudoti 
papildomus partnerystės projektų finansavimo šaltinius; 

• užtikrinti, kad informacija apie sektorinius planus ir metodines rekomendacijas, kaip rengti ir 
įgyvendinti partnerystės projektus, būtų prieinama viešojo ir privataus sektorių atstovams; 

• tobulinti partnerystę reglamentuojančią teisinę aplinką; 
• suderinti viešojo sektoriaus finansinių įsipareigojimų pagal partnerystės sutartis apimtį su 

valstybės finansinėmis galimybėmis. 
 

                                                      

2852009 m. Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta darbo grupė Viešojo ir privataus sektorių partnerystės programos 
projektui parengti. Tais pačiais metais LR Vyriausybė pritarė šios grupės sprendimui įgyvendinti 6 pavyzdinius 
sveikatos apsaugos, švietimo, transporto, socialinio būsto, visuomenės apsaugos ir viešosios tvarkos sričių partnerystės 
projektus, o Ūkio ministerijai pavedė užtikrinti jų parengimą.  

2862010 m. balandžio 7d. priimta Vyriausybės pavedimu Ūkio ministerijos parengta VPSP skatinimo programa, kitaip tariant 
plėtros strategija, kurios koordinavimas pavestas ūkio ministerijai. Strategijoje trumpai apžvelgiama dabartinė VPSP 
padėtis, jos aktualumas ir kliūtys sklandžiam projektų įgyvendinimui. VPSP skatinimo programos tikslas- skatinti tiek 
viešąjį, tiek privatų sektorių dalyvauti projektų įgyvendinime. Taip pat strategija numato rengti tyrimus, konsultacijas, 
ilgalaikių VPSP investicijų projektų sektorinius planus, užtikrinti informacijos sklaidą, skatinti tarpinstitucinį dialogą. 
Taip pat apibrėžti strategijos įgyvendinimo vertinimo kriterijai. Kadangi strategija tik priimta, neįmanoma įvertinti jos 
veiksmingumo ar rezultato, tačiau strategijos sukūrimas reiškia siekį, kad nuo šiol egzistuotų vieninga VPSP plėtros 
programa, kuria remiantis būtų galima formuoti koordinuotą VPSP plėtros politiką. Strategija galima būtų vadinti 
„posūkiu“ valstybės valdžios politikoje VPSP atžvilgiu. Strategijoje yra deklaruojamas siekis bendradarbiauti su 
privačiu sektoriumi, skatinti vykdyti bendrus projektus, įsileisti „daugiau privataus sektoriaus“ teikiant viešąsias 
paslaugas ir užtikrinant infrastruktūros plėtrą. Vien tai, kad buvo pavesta sukurti strategiją, demonstruoja vyriausybės 
palaikymą ne tik trumpalaikiams VPSP projektams, bet ir partnerystės plėtrai ir tęstinumui. 
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15. priedas. LR VRM išskirtos viešojo valdymo problemos 

 

 

Šaltinis: LR VRM 
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16. priedas. LR ŪM FI taikomos priemonės 

 

 

Šaltinis: LR ŪM 
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17. priedas. LR AM pasiūlyta FI priemonė (klimato kaitos programoje) 

 

 

Šaltinis: LR AM 
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18. priedas. Ekspertų siūloma finansų inžinerijos taikymo schema 
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19. priedas. FI priemonių JEREMIE ir JESSICA palyginimas 

  JEREMIE  JESSICA 

KAS VEIKIA 
DABAR? 

JEREMIE (Bendrieji Europos 
ištekliai labai mažoms, mažoms ir 
vidutinėms įmonėms, angl. „Joint 
European Resources for Micro to 
Medium Enterprises“) – tai Europos 
Komisijos kartu su Europos 
investicijų fondu parengta iniciatyva. 
Ja skatinama naudotis finansų 
inžinerijos instrumentais siekiant 
pagerinti mažų ir vidutinių įmonių 
galimybes gauti finansavimą pagal 
struktūrinių fondų intervencines 
priemones. 

JESSICA (Jungtinė Europos parama 
tvarioms investicijoms miestuose, angl. 
„Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas“) – tai Europos 
Komisijos iniciatyva, parengta 
bendradarbiaujant su Europos investicijų 
banku (EIB) ir Europos plėtros banko 
taryba (CEB). Pagal ją finansų inžinerijos 
instrumentais teikiama parama tvarios 
miestų plėtros ir atnaujinimo projektams. 
ES šalys gali rinktis investuoti dalį joms 
numatytų ES struktūrinių fondų lėšų į 
grąžą užtikrinančius fondus ir 
grąžindamos į apyvartą finansinius 
šaltinius, taip paskatindamos investicijas 
Europos miestuose. 

KOKIA YRA 
PARAMA? 

ES šalys gali dalį joms numatytų 
Europos struktūrinių fondų lėšų 
investuoti į grąžą užtikrinančius 
finansinius instrumentus, pavyzdžiui, 
rizikos kapitalą, paskolas arba 
garantijų fondus. 
Parama iš šių fondų gali būti 
skiriama: 
- kurti naujas verslo šakas arba plėsti 
esamas; 
- sudaryti geresnes galimybes gauti 
investicinį kapitalą įmonėms (ypač 
mažoms ir vidutinėms), kad šios 
galėtų modernizuoti ir įvairinti savo 
veiklą, kurti naujus produktus, 
užsitikrinti ir plėsti užimamą rinkos 
dalį; 
- į verslą orientuotai mokslinių 
tyrimų ir taikomajai veiklai, 
technologijų perkėlimui, inovacijoms 
ir verslumo skatinimui; 
- modernizuoti gamybos struktūrų 
technologijas siekiant įvykdyti mažai 
anglies dioksido išskiriančių 
technologijų ekonomikos tikslus; 
- investicijoms į gamybą, dėl kurių 
sukuriamos ir išsaugomos tvarios 
darbo vietos. 

JESSICA skatina tvarias miestų vietoves, 
remdama projektus šiose srityse: 
miestų infrastruktūra – įskaitant 
transportą, vandens ir (arba) nutekamojo 
vandens sistemas, energetiką; 
paveldo arba kultūros vietovės – turizmui 
arba kitiems tvariems tikslams; 
pramoninės paskirties sklypų pakartotinis 
panaudojimas – įskaitant sklypo valymą ir 
teršalų šalinimą; 
naujos komercinės erdvės kūrimas 
mažoms ir vidutinėms įmonėms, 
informacijos technologijų ir (arba) 
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 
sektoriams; 
universitetų pastatai – medicinos, 
biotechnologijų ir kitos specialios 
paskirties įstaigos; 
energijos veiksmingumo didinimas. 
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  JEREMIE  JESSICA 

KAIP VEIKIA 
/ 
SUDARYTA? 

Europos regioninės plėtros fondo 
(ERDF) lėšos skiriamos paskoloms, 
garantijų arba rizikos fondams, 
investuojamiems į įmones. Investuoti 
galima įsigyjant nuosavybę, 
suteikiant paskolas ir (arba) 
garantijas. 
Investicijų grąža reinvestuojama į 
įmones. Tokiu būdu bendrąjį fondą 
galima naudoti keletą kartų, 
grąžinant į apyvartą valstybės 
fondus, pritraukiant kapitalą ir 
didinant mažoms ir vidutinėms 
įmonėms numatytų valstybės išteklių 
tvarumą ir įtaką. 
Valdančiosios institucijos gali rinktis 
ir kitą būdą – nukreipti programos 
išteklius naudodamosi 
kontroliuojančiais fondais , skirtais 
investuoti į keletą investicinių fondų. 
Nėra privaloma, tačiau 
valdančiosioms institucijoms 
suteikiama galimybė dalį JEREMIE 
įgyvendinimo užduočių pavesti 
profesionaliems ekspertams. 

Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) 
lėšos paskirstomos į miestų plėtros fondus 
(UDF), kurie investuojami į valstybės ir 
privataus sektoriaus partnerystės arba 
kitus projektus, įtrauktus į miestų tvaraus 
vystymosi integruotąjį planą. Investuoti 
galima įsigyjant nuosavybę, suteikiant 
paskolas ir (arba) garantijas. 
Valdančiosios institucijos gali rinktis ir 
kitą būdą – nukreipti fondus į UDF 
naudodamosi holdingo fondais (HF), 
skirtais investuoti į keletą UDF. 
Nėra privaloma, tačiau valdančiosioms 
institucijoms suteikiama galimybė dalį 
JESSICA įgyvendinimo užduočių pavesti 
profesionaliems ekspertams. 
Dėl grąžą užtikrinančių instrumentų 
pobūdžio investicijų grąža reinvestuojama 
į naujus miestų plėtros projektus. Taip į 
apyvartą grąžinami valstybiniai fondai bei 
didinamas ES ir nacionalinių valstybės 
lėšų tvarumas ir įtaka. 

KODĖL 
VERTA 
PASINAUDO
TI 
PROGRAMA  

Tvarumas – finansų inžinerijos 
instrumentai pagrįsti atsiperkančios 
pagalbos iš struktūrinių fondų 
skyrimu investicijoms, kurios 
investuotojams atsipirks dėl 
gaunamos grąžos. Tai tvaresnė 
alternatyva lyginant su pagalba 
skiriant paramą. 
Investicijų stiprinimas – sujungiant 
struktūrinius fondus ir papildomus 
investicijų šaltinius padidės ištekliai 
ir bus remiamas didesnis įmonių 
skaičius. 
Lankstumas – JEREMIE išsiskiria 
lankstumu tiek dėl struktūros, tiek dėl 
fondų naudojimo nuosavybei įsigyti, 
paskoloms teikti arba investuoti į 
garantijas; galima pasirinkti pagal 
būdingus tam tikrų šalių arba regionų 
poreikius. . 
Kompetencija – JEREMIE suteikia 
galimybę struktūrinius fondus 
valdančioms institucijoms 
pasinaudoti bankų ir privačiuose 
sektoriuose sukaupta kompetencija ir 
taip padidinti savo investicijų į verslą 
veiksmingumą. 
Partnerystė – Komisijos, EIF ir EIB 
partnerystė įgyvendinant JEREMIE 

Tvarumas – finansų inžinerijos 
instrumentai, pavyzdžiui, JESSICA, 
pagrįsti atsiperkančios pagalbos iš 
struktūrinių fondų skyrimu investicijoms, 
kurios investuotojams atsipirks dėl 
gaunamos grąžos. Tai tvaresnė alternatyva 
lyginant su pagalba skiriant paramą. 
Investicijų stiprinimas – sujungiant 
struktūrinius fondus su kitais šiuo metu 
galbūt egzistuojančiais finansavimo 
šaltiniais JESSICA padės padidinti 
išteklius ir bus lengviau remti didesnį 
projektų skaičių. 
Lankstumas – JESSICA išsiskiria 
lankstumu tiek dėl struktūros, tiek dėl 
fondų naudojimo nuosavybei įsigyti, 
paskoloms teikti arba investuoti į 
garantijas; galima pasirinkti pagal 
būdingus tam tikrų šalių arba regionų 
poreikius. 
Kompetencija – JESSICA suteikia 
galimybę struktūrinius fondus 
valdančioms institucijoms, didmiesčiams 
ir kitiems miestams veikti kartu su 
privataus ir bankų sektoriaus atstovais. 
Taip dar labiau sustiprinamos investicijos 
ir padidėja projektų įgyvendinimo ir 
valdymo techninės ir finansinės 
galimybės. 
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  JEREMIE  JESSICA 

taip pat gali veikti tarsi stiprus 
katalizatorius, skatinantis šalių, 
regionų, EIF, EIB, kitų bankų ir 
investuotojų bendradarbiavimą 
siekiant užtikrinti prieigą prie 
finansavimo šaltinių įmonėms, ypač 
mažoms ir vidutinėms. 

Partnerystė – JESSICA yra Komisijos, 
EIB ir CEB partnerystės rezultatas. Ji taip 
pat gali veikti tarsi stiprus katalizatorius, 
skatinantis šalių, regionų, miestų, EIB, 
CEB, kitų bankų, investuotojų ir pan. 
partnerystę sprendžiant miestų vietovėse 
kylančias problemas. 
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20. priedas. Masto ekonomijos sutaupymų įvertinimo modelis 

Šio tyrimo metu vertinant įmonių stambinimo alternatyvas buvo vertinamas potencialus sutaupymas 
dėl masto ekonomijos efekto. Siekiant išsiaiškinti masto ekonomijos teikiamą naudą buvo 
naudojamasi matematinės regresijos metodologija.  

Naudoti duomenys: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateikta informacija apie 45 
vandentvarkos įmones, skirta VKEKK atliekamai lyginamajai 2005–2011 m. analizei. 

Analizuotos išlaidų grupės:  

• įmonių patiriamos administracinės sąnaudos; 
• pardavimo sąnaudos; 
• įrangos remonto (atliekamos iš vidinių išteklių ir naudojantis subranga) sąnaudos; 
• investicijų ir operacijų optimizavimas. 

Sutaupymų vertinimo metodika: 

Lyginimas buvo vykdomas pagal įmonių patiriamų išlaidų grupes. Analizuojant išlaidų grupės 
priklausymą nuo įmonės dydžio, buvo įvertinta ar (kiek) didesnės įmonės (pagal aptarnaujamų 
vartotojų kiekį, teikiamų paslaugų kiekį ir kt.) santykinai dirba optimalesnėmis sąnaudomis. 
Išnagrinėjus visas išlaidų grupes buvo sudaryta matematinės regresijos formulė vertinant pagal R2 

vertę, kuri nurodo, kaip gerai sudaryta lygtis paaiškina turimus duomenis ir nuspėja galimą ateities 
vertę. R2 vertė lygi duomenų koreliacijos koeficiento kvadratui. 

Galimos paslaugų kainos įvertinimo modelis 

Atliekant šį tyrimą buvo vertinamas ir siūlomų stambinimo alternatyvų poveikis teikiamų paslaugų 
kainai. 

Naudoti duomenys: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateikta informacija apie 45 
vandentvarkos įmones, skirta VKEKK atliekamai lyginamajai 2005–2011 m. analizei. 

Prielaidos:  

• Naujų įmonių, suformuotų konsoliduojant esamas bendroves, surenkamų pajamų kiekis už 
teikiamas paslaugas turi būti lygiai toks pat kaip šiuo metu egzistuojantis.  

• Kiekvienoje naujoje įmonėje nustatoma vienoda kaina. Tarkime, vienos įmonės Lietuvoje 
scenarijumi visi įmonės klientai, už tą pačią paslaugą moka tiek pat, pavyzdžiui, netaikomi 
skirtingi tarifai skirtinguose miestuose už tokias pačias teikiamas paslaugas.  

• Egzistuojančios įmonės buvo visiškai priskiriamos vienai, konkrečiai naujai bendrovei, t. y. 
dabar egzistuojanti įmonė negalėjo būti padalyta ir iš dalies atiduota vienai, ir dalies kitai 
kompanijai. 

Vadovaujantis šiais principais naujos įmonės buvo kuriamos pagal nagrinėjamą stambinimo scenarijų. 
Vėliau, nustačius visų sudedamųjų įmonių surenkamų pajamų ir suteikiamų paslaugų sumas, buvo 
išvesta suvienodinta kaina, kad būtų pasiektas toks pat pajamingumas, su tokias pačiais suteiktų 
paslaugų kiekiais. 
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21. priedas. 2014–2020 m. vandentvarkos sektoriaus investicijų poreikis, tūkst. Lt 

Savivaldybė 

Vandens tiekimo infrastruktūros 
plėtra 

Nuotekų tvarkymo 
infrastrukt ūros plėtra 

Vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastrukt ūros 

renovacija 

Nuotekų valymo 
įrenginių statyba ir 

rekonstrukcija Iš viso 
  km lėšų poreikis km lėšų poreikis km lėšų poreikis vnt lėšų poreikis 2014-2020 m.  
Akmenės r.  7.5 3,750 11.5 5,755  -    -   3 2,000 11,505 
Alytaus m.  6.6 3,135 6.7 3,707 45.0 61,136 2 25,000 92,978 
Alytaus r.  25.4  10,176   15.3  7,267   50.1 23,794 8 9,700 50,937 
Anykščių r.  20.0 8,000 22.0 9,000 12.0 5,525 2 1,100 23,625 
Birštono r.  15.0 6,515 11.3 5,343 8.0 3,799 2 200 15,858 
Biržų r.  55.4 19,350 40.6 19,200 36.0 14,400 5 15,500 68,450 
Druskininkų r. 11.1 5,193 15.1 7,165 4.7 2,000 2 650 15,008 
Elektrėnų r. 22.7 8,686 23.4 8,956 25.8 12,244 2 750 30,636 
Ignalinos r.   -    -    -    -   22.0 10,139 4 1,750 11,889 
Jonavos r.  20.4 4,964 25.9 7,735 96.0 27,680 9 16,194 56,573 
Joniškio r.  27.0 13,503 25.0 12,814 15.0 7,500 6 3,600 37,418 
Jurbarko r.  32.9 13,800 47.9 17,300 47.0 16,500 5 3,400 51,000 
Kaišiadorių r. 18.0 6,840 29.0 11,020 60.0 22,800 3 13,150 53,810 
Kalvarijos  7.5 2,259  -    -    -    -    -    -   2,259 
Kauno m.   -   25,000  -   30,000  -   197,580  -   7,000 259,580 
Kauno r. 49.0 18,635 114.1 43,369 36.6 13,900 15 8,900 84,805 
Kazlų Rūdos r.  17.5  8,129   17.9  9,778    -     -    3 1,850 19,757 
Kėdainių r.  15.7 7,307 24.3 13,258  -    3,470 11 8,200 32,235 
Kelmės r.  31.5 12,280 55.2 23,750 46.9 20,190 8 12,500 68,720 
Klaipėdos m.  15.0 14,320 24.0 30,320 1.3 2,000 2 37,000 83,640 
Klaipėdos r.  29.7 15,117 48.5 33,485 10.2 3,378 4 3,600 55,580 
Kretingos r.  48.0 22,600 89.0 42,675 65.5 21,692 13 7,100 94,067 
Kupiškio r.  15.4 7,702 37.3 16,900 45.3 23,220 8 7,750 55,572 
Lazdijų r.  27.1 11,750 27.1 10,850 7.7 3,100 5 3,100 28,800 
Marijampolės  r.  32.1 14,911 44.2 24,146 26.0 14,203 3 2,141 55,401 
Mažeikių r.  22.6 11,400 76.8 38,600 27.8 13,900 13 12,200 76,100 
Molėtų r.   -   23,045  -   25,235  -   16,650  -   4,550 69,480 
Neringos287 - - - - - - - -  -   
Pagėgių  6.5 3,250 12.2 6,080 25.3 12,373 3 1,700 23,403 
Pakruojo r.  30.9 15,454 28.3 14,433 60.5 31,032 3 1,900 62,819 
Palangos m.  20.0 10,000 25.0 13,000 10.0 4,890 1 7,000 34,890 
Panevėžio m.  35.2 16,701 32.0 17,622 49.5 67,250  -    -   101,573 

                                                      

287 Neringos savivaldybė investicijų poreikio duomenų  nepateikė. 
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Savivaldybė 

Vandens tiekimo infrastruktūros 
plėtra 

Nuotekų tvarkymo 
infrastrukt ūros plėtra 

Vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastrukt ūros 

renovacija 

Nuotekų valymo 
įrenginių statyba ir 

rekonstrukcija Iš viso 
Panevėžio r.  70.7 33,584 69.7 38,313 74.6 37,243 9 10,000 119,140 
Pasvalio r.  12.5 6,250 24.2 12,100 54.1 27,060 14 7,300 52,710 
Plungės r.  17.7 6,737 41.4 15,166 11.3 4,294 5 2,050 28,247 
Prienų r.  48.4 18,392 60.0 22,800 14.1 5,358 6 15,200 61,750 
Radviliškio r.  43.9 17,560 66.4 26,560 12.4 4,960 5 4,550 53,630 
Raseinių r.  29.1 13,540 72.9 39,809  -    -   10 7,650 60,999 
Rietavo  0.7 329 4.5 2,553 10.8 5,293  -    -   8,175 
Rokiškio r.  16.5 7,804 28.6 14,650 60.9 31,216 9 9,250 62,920 
Skuodo r.  4.0 1,600 18.2 10,058 9.5 3,800 3 2,100 17,558 
Šakių r. 31.1 12,181 115.6 51,624 116.3 44,683 13 16,423 124,912 
Šalčininkų r.  50.3 18,058 60.2 27,451 86.9 34,485 7 6,500 86,494 
Šiaulių m.  91.0 43,225 93.0 51,150 104.0 141,293  -    -   235,668 
Šiaulių r.  63.4 25,487 73.5 36,732 87.6 38,644 5 4,650 105,513 
Šilalės r.  17.5 8,750 17.5 8,750  -    -   2 2,000 19,500 
Šilutės r.  73.2 22,000 128.8 57,960 105.5 38,464 13 17,100 135,524 
Širvintų r.  137.3 29,800  140.3   21,994  -   12,476 7 1,870 66,140 
Švenčionių r.  17.2 3,430 15.1 6,040 8.0 2,050 2 900 12,420 
Tauragės r.  3.0 1,533 14.8 8,434 19.0 9,292 4 1,170 20,430 
Telšių r.  3.2 1,262 62.0 24,782  -    -   3 2,269 28,312 
Trakų r.  34.2 10,245 46.2 13,870  0.73   220 13 3,400 27,735 
Ukmergės r.  16.1 7,572 14.4 6,729 12.9 5,940 1 250 20,491 
Utenos r.  39.1 13,678 43.9 15,355 95.6 31,600 5 2,900 63,533 
Varėnos r.  8.8 3,822 9.8 4,654 7.7 3,657 3 4,800 16,934 
Vilkaviškio r.  26.7 10,791 47.5 25,185 13.1 5,293 4 2,920 44,189 
Vilniaus m.  190.0 121,422 402.2 206,647 80.7 53,215 4 39,370 420,654 
Vilniaus r.  140.8 66,219 179.2 83,737 129.2 59,512 14 12,850 222,318 
Visagino r.   -    -    -    -   27.3 15,308  -    -   15,308 
Zarasų r.  42.5 19,974 66.9 31,258 50.9 23,453 2 900 75,585 Iš viso 1,894.4 869,017 2,846.1 1,373,125 2,027.6 1,295,157 308 397,857 3,935,157 
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22. priedas. 2007-2013 m. Priemonės rodiklio reikšmės pagal savivaldybes, 2012 m. birželis288 

Rodiklis – gyventojai, prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo tinklų  (gyventojų skaičius) 

Savivaldybė Gyventojų sk., 
2011 m. 

Suplanuota sutartyse 
rodiklio reikšm ė, 

gyventojų sk. 

Pasiekta rodiklio 
reikšmė, gyventojų 

sk. 

Suplanuotų 
sutartyse 

gyventojų dalis 
nuo bendro 

gyventojų sk., % 
Vilniaus m. sav. 554060 11.600 0 2,1% 

Kauno m. sav. 336912 9.293 0 2,8% 

Klaipėdos m. sav. 177812 4.120 1.062 2,3% 

Šiaulių m. sav. 120969 4.678 4.354 3,9% 

Panevėžio m. sav. 109028 3.422 689 3,1% 

Vilniaus r. sav. 95934 6.796 69 7,1% 

Kauno r. sav. 89262 6.806 248 7,6% 

Marijampolės sav. 66452 1.489 220 2,2% 

Alytaus m. sav. 63642 2.561 1.178 4,0% 

Mažeikių r. sav. 62512 8.099 300 13,0% 

Kėdainių r. sav. 60196 570 60 0,9% 

Telšių r. sav. 52430 2.564 0 4,9% 

Klaipėdos r. sav. 51642 5.879 555 11,4% 

Jonavos r. sav 50117 804 0 1,6% 

Šilutės r. sav. 49877 3.491 432 7,0% 

Tauragės r. sav. 48173 3.985 111 8,3% 

Šiaulių r. sav. 47058 3.791 106 8,1% 

Vilkaviškio r. sav. 45864 2.645 0 5,8% 

Radviliškio r. sav. 45780 2.666 249 5,8% 
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Utenos r. sav. 45748 3.074 266 6,7% 

Kretingos r. sav. 44024 1.877 118 4,3% 

Ukmergės r. sav. 43070 1.374 119 3,2% 

Plungės r. sav. 41798 4.123 447 9,9% 

Panevėžio r. sav. 41288 1.501 106 3,6% 

Raseinių r. sav. 39478 1.891 0 4,8% 

Rokiškio r. sav. 36877 809 0 2,2% 

Šalčininkų r. sav. 36331 556 0 1,5% 

Kelmės r. sav. 35580 2.297 318 6,5% 

Trakų r. sav. 35176 4.406 1.593 12,5% 

Šakių r. sav. 34650 2.905 0 8,4% 

Kaišiadorių r. sav. 34501 1.880 58 5,4% 

Jurbarko r. sav. 33080 1.671 398 5,1% 

Prienų r. sav. 32048 1.241 400 3,9% 

Biržų r. sav. 31048 2.212 115 7,1% 

Pasvalio r. sav. 30856 496 0 1,6% 

Anykščių r. sav. 30273 1.619 547 5,3% 

Alytaus r. sav. 29890 1.221 145 4,1% 

Švenčionių r. sav. 29218 1.373 238 4,7% 

Šilalės r. sav. 28708 1.996 314 7,0% 

Joniškio r. sav. 28260 4.109 251 14,5% 

Visagino sav. 27113 - - - 

Elektrėnų sav. 26923 890 0 3,3% 

Varėnos r. sav. 26723 2.527 590 9,5% 

Pakruojo r. sav. 25740 1.759 644 6,8% 

Akmenės r. sav. 25732 2.382 0 9,3% 

Lazdijų r. sav. 23699 2.081 420 8,8% 

Druskininkų sav. 23307 402 16 1,7% 

Skuodo r. sav. 22463 2.043 0 9,1% 
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Molėtų r. sav. 22000 - - - 

Kupiškio r. sav. 21686 710 0 3,3% 

Zarasų r. sav. 19327 809 273 4,2% 

Ignalinos r. sav. 18892 1.527 238 8,1% 

Širvintų r. sav. 18140 907 0 5,0% 

Palangos m. sav. 17234 575 30 3,3% 

Kazlų Rūdos sav. 13822 850 204 6,1% 

Kalvarijos sav. 12907 1.063 120 8,2% 

Pagėgių sav. 10743 1.262 391 11,7% 

Rietavo sav. 9583 159 65 1,7% 

Birštono sav. 5095 - - - 

Neringos sav. 3850 100 0 2,6% 
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23. Tyrimo rekomendacijų įgyvendinimo gairės 
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