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TVARKYMO
ĮSTATYMAS

2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764

Šis įstatymas nustato geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo valstybinio valdymo ir reguliavimo pagrindus ir
reglamentuoja vandens tiekėjų bei abonentų (vartotojų) teisinius
santykius.

Šio įstatymo nuostatos taikomos visiems asmenims,
tiekiantiems šaltą geriamąjį vandenį ir teikiantiems nuotekų
tvarkymo paslaugas



Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo reguliavimo institucijos

Vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą šio ir kitų įstatymų nustatyta
tvarka reguliuoja:

1) Vyriausybė;
2) Aplinkos ministerija;
3) Sveikatos apsaugos ministerija;
4) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės;
5) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;
6) savivaldybių institucijos;
7) Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo

ministerijos.
Vyriausybės kompetencija vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

reguliavimo srityje - nustato atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį
ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarką;



Civilinis kodeksas išskiria šilumos energiją, karštą ir šaltą vandenįCivilinis kodeksas išskiria šilumos energiją, karštą ir šaltą vandenį
kaip atskiras energijos rūšis. Tai matyti iš Civilinio kodekso 6.383 str.kaip atskiras energijos rūšis. Tai matyti iš Civilinio kodekso 6.383 str.
2 dalies,  kuri reglamentuoja šilumos energijos, karšto ir šalto2 dalies,  kuri reglamentuoja šilumos energijos, karšto ir šalto
vandens pirkimovandens pirkimo--pardavimo sutarties su buitiniais vartotojaispardavimo sutarties su buitiniais vartotojais
sudarymą,  6.389 str. 2 dalies, kuri reglamentuoja  šilumos energijos,sudarymą,  6.389 str. 2 dalies, kuri reglamentuoja  šilumos energijos,
šalto bei karšto vandens, dujų  perdavimą subabonentams, 6.584šalto bei karšto vandens, dujų  perdavimą subabonentams, 6.584
straipsnio, reglamentuojančio mokesčio už šaltą ir karštą vandenį,straipsnio, reglamentuojančio mokesčio už šaltą ir karštą vandenį,
elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugaselektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas
(šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos(šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos
valymą ir kitas) mokėjimą, kai nuomojamos gyvenamosios patalpos.valymą ir kitas) mokėjimą, kai nuomojamos gyvenamosios patalpos.
Iš paminėtų Civilinio kodekso normų darytina išvada, kad tiekėjasIš paminėtų Civilinio kodekso normų darytina išvada, kad tiekėjas
privalo perduoti abonentui (vartotojui) sutartyje nurodytos rūšiesprivalo perduoti abonentui (vartotojui) sutartyje nurodytos rūšies
prekęprekę -- šilumos energiją, dujas, karštą arba šaltą vandenį.šilumos energiją, dujas, karštą arba šaltą vandenį.



Geriamąjį (šaltą) vandenį ir karštą vandenį kaip atskiras prekesGeriamąjį (šaltą) vandenį ir karštą vandenį kaip atskiras prekes
išskiria irišskiria ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 8Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 8
dalis, kuri pateikia tokią karšto vandens sąvoką:dalis, kuri pateikia tokią karšto vandens sąvoką:

„Karštas vanduo„Karštas vanduo –– iš geriamojo vandens paruoštas, pašildant jįiš geriamojo vandens paruoštas, pašildant jį
iki higienos normomis nustatytos temperatūros, vanduo“.iki higienos normomis nustatytos temperatūros, vanduo“.

Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos irLietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir
kokybės reikalavimai“, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministrokokybės reikalavimai“, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro
20032003--0707--2323 įsakymuįsakymu Nr.VNr.V--455, 17 punktas įtvirtina, kad naudojamas455, 17 punktas įtvirtina, kad naudojamas
buityje karštas vanduo turi būti ruošiamas iš šios higienos normosbuityje karštas vanduo turi būti ruošiamas iš šios higienos normos
reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens. Sušildžius geriamąjįreikalavimus atitinkančio geriamojo vandens. Sušildžius geriamąjį
(šaltą) vandenį iki higienos normomis nustatytos temperatūros,(šaltą) vandenį iki higienos normomis nustatytos temperatūros,
geriamasis (šaltas) vanduo tampa nauja prekegeriamasis (šaltas) vanduo tampa nauja preke –– karštu vandeniu, kurįkarštu vandeniu, kurį
toliau galima pristatyti vartotojams.toliau galima pristatyti vartotojams.



KaipKaip atskirasatskiras prekesprekes šilumą,šilumą, karštąkarštą irir šaltąšaltą vandenįvandenį
išskiriaišskiria tiektiek LietuvosLietuvos RespublikosRespublikos vietosvietos savivaldossavivaldos
įstatymoįstatymo 1616 straipsniostraipsnio 22 daliesdalies 3737 punktas,punktas, tiektiek LietuvosLietuvos
RespublikosRespublikos kainųkainų įstatymoįstatymo 11 straipsniostraipsnio 22 dalisdalis..



PATVIRTINTAPATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolėsValstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2006 m. gruodžio 21 d.komisijos 2006 m. gruodžio 21 d.
nutarimu Nr. O3nutarimu Nr. O3--9292

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMOGERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
PASLAUGŲ KAINŲPASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKANUSTATYMO METODIKA

BENDROJI DALISBENDROJI DALIS

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
kainų nustatymo metodikos (toliaukainų nustatymo metodikos (toliau –– Metodika) tikslasMetodika) tikslas –– nustatytinustatyti
bendruosius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymobendruosius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainodaros reikalavimus ir principus. Metodikapaslaugų kainodaros reikalavimus ir principus. Metodika
privaloma visiems fiziniams ir juridiniams asmenims,privaloma visiems fiziniams ir juridiniams asmenims,
vykdantiems šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų,vykdantiems šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų,
išskyrus lietaus nuotekų, tvarkymo veiklą ir individualųišskyrus lietaus nuotekų, tvarkymo veiklą ir individualų
apsirūpinimą šiomis paslaugomis.apsirūpinimą šiomis paslaugomis.

Metodika grindžiama Lietuvos Respublikos įstatymais, LietuvosMetodika grindžiama Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės kainų irRespublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos (toliauenergetikos kontrolės komisijos (toliau –– Komisija)Komisija) nutarimais irnutarimais ir
kitais teises aktais.kitais teises aktais.



Viešųjų vandens tiekėjų tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamųViešųjų vandens tiekėjų tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų
nuotekų tvarkymo paslaugų kaina turi būti pagrįsta būtinosiomisnuotekų tvarkymo paslaugų kaina turi būti pagrįsta būtinosiomis
sąnaudomis, susijusiomis su viešojo vandens tiekimo veikla.sąnaudomis, susijusiomis su viešojo vandens tiekimo veikla.

Viešieji vandens tiekėjai, vadovaudamiesi geriamojo vandens irViešieji vandens tiekėjai, vadovaudamiesi geriamojo vandens ir
nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, apskaičiuojanuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, apskaičiuoja
tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugųtiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų
kainas ir, suderinę su Valstybine kainų ir energetikos kontrolėskainas ir, suderinę su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės
komisija, teikia tvirtinti savivaldybių, kurių teritorijose tiekia geriamąjįkomisija, teikia tvirtinti savivaldybių, kurių teritorijose tiekia geriamąjį
vandenį ir teikia nuotekų tvarkymo paslaugas, taryboms.vandenį ir teikia nuotekų tvarkymo paslaugas, taryboms.

Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos turi būtiGeriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos turi būti
skaičiuojamos pagal sąnaudas atskiroms geriamojo vandensskaičiuojamos pagal sąnaudas atskiroms geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos dalims, kurias nustato Valstybinėtiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos dalims, kurias nustato Valstybinė
kainų ir energetikos kontrolės komisija.kainų ir energetikos kontrolės komisija.



Viešasis vandens tiekėjas turi išimtinę teisę ir pareigą
tiekti geriamąjį vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo
paslaugas visose savivaldybės viešojo vandens tiekimo
teritorijose pagal teisės aktais nustatytą tvarką.

Viešasis vandens tiekėjas negali užsiimti jokia kita
veikla, nesusijusia su geriamojo vandens tiekimu ir
nuotekų tvarkymu, bei veikla, nenumatyta viešojo
vandens tiekimo licencijoje.



23 straipsnis. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį
vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarka

Abonentai (vartotojai) už vandens tiekėjo patiektą geriamąjį
vandenį atsiskaito pagal geriamojo vandens apskaitos prietaisų,
įrengtų ties tiekimo ir vartojimo riba, rodmenis, jei sutartis nenustato ko
kita. Geriamojo vandens apskaitos prietaisus ties tiekimo ir vartojimo
riba įrengia ir eksploatuoja vandens tiekėjas savo lėšomis. Apskaitos
prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo sąnaudos įtraukiamos į
vandens kainą. Atsiskaityti už geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų
tvarkymo paslaugas daugiabučiuose namuose tiekimo vartojimo
riba yra kiekvienas butas ar kita patalpa. Daugiabučio namo butų ir
kitų patalpų savininkai turi teisę tiekimo ir vartojimo ribą pasirinkti
įvade, sudarydami rašytinį visų savininkų, kuriems geriamasis vanduo
tiekiamas iš to įvado, susitarimą, ir tai numatydami sutartyse su
vandens tiekėju.



DĖL ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IRDĖL ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR
SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOSSUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS

APRAŠO PATVIRTINIMOAPRAŠO PATVIRTINIMO

2007 m. sausio 31 d. Nr. 1272007 m. sausio 31 d. Nr. 127

Karšto vandens tiekėjai, kurie perka iš vandens tiekėjo geriamąjįKaršto vandens tiekėjai, kurie perka iš vandens tiekėjo geriamąjį
vandenį karštam vandeniui ruošti, atsiskaito su pastaruoju pagalvandenį karštam vandeniui ruošti, atsiskaito su pastaruoju pagal
geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto prieš karšto vandensgeriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto prieš karšto vandens
ruošimo įrenginį, rodmenis.ruošimo įrenginį, rodmenis.

Iš to darytina išvada, kad vandens tiekėjo priimtų tvarkytiIš to darytina išvada, kad vandens tiekėjo priimtų tvarkyti
daugiabučiuose namuose išleidžiamų karšto vandens nuotekų kiekisdaugiabučiuose namuose išleidžiamų karšto vandens nuotekų kiekis
prilyginamas karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandensprilyginamas karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandens
kiekiui, karšto vandens tiekėjas privalo atsiskaityti su vandens tiekėjukiekiui, karšto vandens tiekėjas privalo atsiskaityti su vandens tiekėju
už nuotekų tvarkymą taip pat pagal geriamojo vandens apskaitosuž nuotekų tvarkymą taip pat pagal geriamojo vandens apskaitos
prietaiso, įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, rodmenis.prietaiso, įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, rodmenis.



Vandens tiekėjo priimtų tvarkyti nuotekų kiekis, kai nėra
nustatyta tvarka įrengtų nuotekų apskaitos prietaisų, prilyginamas
patiekto vandens kiekiui.

Daugiabučiuose namuose ir kituose gyvenamuosiuose
pastatuose nuotekų apskaitos prietaisai neįrengiami, o jei ir yra
įrengti, atsiskaitymui nenaudojami, jei šalys raštu nesusitaria
kitaip.

Atsiskaitymo už viešojo vandens tiekėjo patiektą geriamąjį
vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas sąlygos
detalizuojamos Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir
suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše.




