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Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

 2018- Nr.  
Į  Nr.  

    
DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-
764 1, 3, 6,  9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35,  38  STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 

ĮSTATYMO PAPILDYMO 341, 351 STRAIPSNIAIS IR PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTO 
 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) susipažino su LR aplinkos ministerijos 
parengtu LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 1, 3, 6,  9, 10, 12, 
16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35,  38 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir 
priedu įstatymo projektu (toliau – Įstatymo projektas), kurio paskutinė redakcija registruota 2018-04-
19, Reg. Nr.: 17-8980(4). 

Vienas iš Įstatymo projekto tikslų – apibrėžti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo 
bei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų santykius, teises ir pareigas, kai daugiabučių 
namų butų ir kitų patalpų savininkai pagal Šilumos ūkio įstatymą pasirenka 2-ajį apsirūpinimo karštu 
vandeniu būdą, t.y. šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens 
karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo (toliau – 2-asisi kv. būdas). 
Asociacijos statistiniais duomenimis, Lietuvoje apie 460 tūkst. buitinių vartotojų yra pasirinkę 1-ąjį  
apsirūpinimo karštu vandeniu būdą (centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens 
tiekėjo) ir tik apie 200 tūkst. buitinių vartotojų yra pasirinkę 2-ąjį kv. būdą, kuris dar 2011 m. LR 
Seimo kontrolieriaus ir 2014 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nustatyta, kad minėtas apsirūpinimo 
karštu vandeniu būdas įgyvendinamas netinkamai. 

LR aplinkos ministerijai viešam derinimui pateikus Įstatymo projektą, Asociacija pastabų 
neteikė, nes manytina, kad esminės projekto nuostatos yra tinkamas ir karšto vandens vartotojai 
papildomų sąnaudų dėl 2-ojo kv. būdo įgyvendinimo tvarkos nepatirs. Tuo tarpu, vadovaujantis LR 
Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės 2018-05-01 pažyma Nr. NV-1115, matyti, kad 
Įstatymo projekte yra esminė likusi pastaba - Vandens tiekėjų asociacija, Panevėžio miesto savivaldybės 

administracija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija nepritaria nuostatoms, susijusioms su 

karšto vandens tiekimu (pareiga tiekti karštą vandenį, skirstyti vartotojams apmokėti karšto vandens kiekius, 

įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus ir juos eksploatuoti ir kt.), nes geriamojo vandens tiekėjai bus 

priversti dengti ne tik geriamojo vandens, bet ir karšto vandens gamybos ir tiekimo sąnaudas, neaišku, kas bus 

atsakingas už vartotojo gaunamą galutinį produktą – karštą vandenį, vandens tiekėjai turės ženklių išlaidų 

informacinėms apskaitos sistemoms, karšto vandens apskaitos prietaisų įsigijimui, eksploatacijai ir priežiūrai ir 

kt. Į pastabą neatsižvelgta. Nepaisant rinkos dalyvių skirtingos nuomonės, 2018-05-01 pažymos Nr. NV-1115 
pateikta išvada – siūlome projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje. 

Dėl Asociacijai nesuprantamų aplinkybių naujoje LR Vyriausybės kanceliarijos Politikos 
įgyvendinimo grupės 2018-05-14 pažymos Nr. NV-1215 išvada – siūlome projektą grąžinti 

rengėjams tobulinti ir prašyti pateikti Vyriausybei patikslintą projektą ne vėliau kaip per 10 darbo 

dienų, nors naujojoje pažymoje jokių naujų argumentų, kodėl iš esmės keitėsi LR Vyriausybės 
kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės išvada nėra pateikta. Dėl šios priežastis Asociacija teikia 
savo vertinimą į pažymose pateiktos Vandens tiekėjų asociacijos, Panevėžio miesto savivaldybės 
administracijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos poziciją, nes mano, kad 
poziciją grindžiantys argumentai nepakankamai tikslūs ir objektyvūs dėl šių priežasčių: 

1. Nėra jokio ekonominio pagrindo teigti, kad geriamojo vandens tiekėjai bus priversti dengti ne 

tik geriamojo vandens, bet ir karšto vandens gamybos ir tiekimo sąnaudas, kadangi visas 



pagrįstas sąnaudas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka 
apmoka dengia vartotojai. 

2. Turima šilumos tiekimo įmonių praktika rodo, kad daugiabučiuose namuose, pasirinkusiems 1-
ąjį kv apsirūpinimo būdą, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka, yra sutvarkyta karšto vandens 
apskaita, geriamojo vandens netektys vidutiniškai sudaro tik apie 5 proc. 

3. Geriamojo vandens tiekėjui, analogiškai, kaip ir karšto vandens tiekėjui (šilumos tiekėjui), būtų 
tikslinga diegti nuotolinę duomenų nuskaitymo sistemą nuo visų įvadinių skaitiklių, geriamojo 
vandens prieš šilumokaitį skaitiklių, geriamojo vandens ir karšto vandens butuose esančių 
skaitiklių.  

4. Vienam ūkio subjektui keisti, įrengti, metrologiškai tikrinti gyventojų butuose esančius 
geriamojo ir karšto vandens skaitiklių rodmenis yra ekonomiškiau (santykinai mažesnis 
reikalingas darbuotojų skaičius, mažesnės transporto sąnaudos, pigesnis telemetrinės įrangos 
įrengimas ir priežiūra ir t.t.), bei ir racionaliau, nes keliems skirtingiems ūkio subjektams 
nereikia skirtingu laiku derinti patekimo į vartotojų butus laiko, kartu sprendžiamas įrangos 
atsakomybės klausimas ir t.t. 

5. Fiziniu požiūriu geriamas vanduo ir iki higienos normų pašildytas vanduo (karštas vanduo) yra 
tas pats vanduo su tomis pačiomis fizikinėmis savybėmis. 

6. 2-ąjį kv apsirūpinimo būdą yra pasirinkę tik mažiau nei 1/3 buitinių vartotojų, todėl didžioji 
vartotojų dalis lieka su dabartine karšto vandens tiekimo tvarka ir jam numatytomis 
funkcijomis, pareigomis ir atsakomybe. 

 
Įvertinus tai, kas išdėstyta, Asociacija papildomai atkreipia dėmesį, kad: 

• Pažymose minimi ekonominiai nuostoliai dėl vandens praradimų pastatuose, tik parodo, kad 
dabartinis geriamojo ir karšto vandens tiekimo organizavimas yra nepriimtinas ir yra taisytinas 
iš esmės. Dėl prarasto ir neapmokėto vandens žalą patiria ir gyventojai, ir vandens tiekimo 
įmonės, kurios yra viešieji subjektai. Labiausiai vandens grobstymo ir nesąžiningo vartojimo 
mąstai piktina sąžiningus daugiabučių gyventojus. Manome, kad ruošiamos Įstatymo projektu 
pataisos kaip tik gali sudaryti prielaidas šios įsisenėjusios problemos sprendimui. 

• Faktiniai duomenys eilėje miestų parodė, kad įrengus kokybiškus vandens apskaitos prietaisus 
butuose, vandens nuostoliai pastatuose sumažėja iki minimumo ir yra techninių paklaidų 
ribose. 

• Karštas vanduo – tai tas pats geriamas vanduo, kurio cheminę ir biologinę sudėtį užtikrina tik 
vandens tiekėjas, kadangi pašildymo metu su vandeniu tiesioginio jokio kito kontakto nėra. 
Taigi tiek šalto, tiek ir karšto vandens kokybę privalo garantuoti vandens tiekėjas. Suvartoto 
butuose tiek šaltą, tiek ir karštą vandenį matuoja tie patys vienodi prietaisai, kurie fiziškai 
nustato tik suvartoto vandens kiekį. Šilumos kiekis, sunaudotas vandens vieneto pašildymui, tik 
priskiriamas teoriškai, paskirstant pastate sunaudotą visa šilumos kiekį. Vandens pašildytuvus, 
kurie įrengti šilumos punktuose bei cirkuliacinius kontūrus, kurie lemia karšto vandens  
temperatūrą, eksploatuoja vidaus sistemų prižiūrėtojai, o šitos veiklos šilumos tiekėjai 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose netgi vykdyti negali, vadovaujantis LR Šilumos ūkio 
įstatymo 20 str. 2 punktu. Komunalinių veiklų dubliavimas tik didina bendruosius komunalinių 
paslaugų kaštus, kuriuos priversti apmokėti daugiabučių gyventojai 

• Esminis klausimas – kaip sumažinti geriamojo ir karšto vandens tiekimo išlaidas, nutraukti 
grobstymus, optimizuoti subjektų veiklą ir pan. Manome, kad įstatymo pataisos turi pagaliau 
nustatyti principus, kurie iš esmės pagerintų vartotojų aprūpinimą vandeniu, o šia veikla 
užsiimantys subjektai nesikratytų šios veiklos, o ją kokybiškai ir noriai vykdytų. Tuo tikslu, 
Įstatymo projektas turi įtvirtinti šias pagrindines nuostatas: 

1) Geriamojo ir karšto vandens skaitiklius butuose turi įrengti ir eksploatuoti vienas subjektas – 
taip mažinami bendrieji apskaitos kaštai vartotojams; 

2) Geriamojo ir karšto vandens apskaitos prietaisai turi būti nuotolinio nuskaitymo, kad visų 
pastate esančių skaitiklių duomenys būtų nuskaitomi vienu metu ir taip eliminuotas vandens 
grobstymus, suteikta vartotojams galimybė stebėti ir kontroliuoti vandens vartojimą ir t.t.; 

3) Geriamojo ir karšto vandens skaitiklių duomenų perdavimas turi būti atliekamas per bendrą 
duomenų perdavimo sistemą, taip minimizuojant jos įrengimo ir eksploatavimo išlaidas; 



4) Šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimas ir eksploatacija turi būti priskiriama 
vandens tiekėjui, kuris visuose pastatuose “de fakto” tiekia geriamąjį vandenį ir tokių 
priemonių pagalba pašalintų savo komercinius nuostolius dėl grobstymų, o gyventojai 
nepermokėtų už nesąžiningus vartotojus; 

5) Nuotolinio nuskaitymo vandens apskaitos prietaisai palaipsniui turi pakeisti mechaninius, o 
tam reikalingas lėšas turi garantuoti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
patvirtintos apskaitos įkainių metodikos, pagal kurias savivaldybės nustatytų konkrečius 
apskaitos prietaisų įrengimo ir priežiūros įkainius; 

6) Tuo atveju, jeigu bendrija ar kitaip administruojamas pastatas nusprendžia geriamąjį ir karštą 
vandenį skirstyti pats, atitinkamai geriamas vanduo ir šiluminė energija perkami įvade, o už 
tolimesnę resursų apskaitą ir skirstymą atsakingi patys to namo savininkai; 

7) Įprasta praktika kitose šalyse: monopoliniai tiekėjai tiekia savo produktus iki pastatų įvadų, o 
vidaus sistemas eksploatuojantis subjektas paskirsto ir apskaito vandenį ir energiją pastate 
esantiems vartotojams. Ateityje tokiu pat principu būtų tikslinga komunalines veiklas vykdyti ir 
Lietuvoje. 

 
Asociacija siūlo įvertinti šiame rašte išdėstytus siūlymus ir argumentus bei iš esmės pritaria 

LR Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės 2018-05-01 pažymoje Nr. NV-1115 
pateiktai išvada bei siūlo Įstatymo projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje ir teikti LR Seimui kaip 

galima greičiau. Tokiu būdu užtikrinant viešąjį interesą, aiškias geriamojo vandens tiekėjų 

funkcijas bei sprendžiant įsisenėjusias problemas geriamojo vandens tiekimo sektoriuje. 
 

 

 
Prezidentas    Valdas Lukoševičius 
 
 
 


