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Aplinkos ministerija

Vandentvarkos ūkio strategijos apžvalgaVandentvarkos ūkio strategijos apžvalga

Komunalinio ūkio departamento direktoriusKomunalinio ūkio departamento direktorius
Rimgaudas ŠpokasRimgaudas Špokas
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BALTOJI KNYGA BALTOJI KNYGA 
–– pagrindiniai bendro intereso paslaugų teikimo pagrindiniai bendro intereso paslaugų teikimo 

strategijos elementaistrategijos elementai
•• „Lemiamą įtaką ES šalių piliečių gyvenimo kokybei, aplinkai ir„Lemiamą įtaką ES šalių piliečių gyvenimo kokybei, aplinkai ir

Europos įmonių konkurencingumui turi gerai funkcionuojančios,Europos įmonių konkurencingumui turi gerai funkcionuojančios,
prieinamos,prieinamos, įperkamosįperkamos irir aukštosaukštos kokybėskokybės bendrobendro interesointereso
paslaugospaslaugos (BIP)“(BIP)“..

•• „ES„ES BIPBIP yrayra labailabai svarbiossvarbios siekiantsiekiant užtikrintiužtikrinti socialinęsocialinę irir teritorinęteritorinę
sanglaudą“sanglaudą“..

•• „ES„ES piliečiaipiliečiai irir įmonėsįmonės pagrįstaipagrįstai reikalauja,reikalauja, kadkad jiemsjiems būtųbūtų
užtikrintaužtikrinta galimybėgalimybė naudotisnaudotis įperkamomisįperkamomis aukštosaukštos kokybėskokybės BIPBIP
visojevisoje ES“ES“..
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REIKALAVIMAI VANDENS SEKTORIUIREIKALAVIMAI VANDENS SEKTORIUI
(VANDENS PASLAUGOMS)(VANDENS PASLAUGOMS)

„Vandens paslaugos“ „Vandens paslaugos“ –– tai bendro intereso paslaugostai bendro intereso paslaugos

PRINCIPAI IR KRITERIJAI:PRINCIPAI IR KRITERIJAI:
•• visuotinumas (paslaugos padengimas visuotinumas (paslaugos padengimas –– 95 95 %);%);
•• pprieinamumas (kaina ne didesnrieinamumas (kaina ne didesnė kaip 4 ė kaip 4 %% šeimos pajamų);šeimos pajamų);
•• nepertraukiamumas ir paslaugų kokybė;nepertraukiamumas ir paslaugų kokybė;
•• vartotojų apsauga (paslaugos ilgalaikiškumas ir informacija).vartotojų apsauga (paslaugos ilgalaikiškumas ir informacija).

REIKALAVIMAI:REIKALAVIMAI:
•• vandens ir paslaugų kokybė;vandens ir paslaugų kokybė;
•• aplinkos apsauga (įsipareigojimai ES);aplinkos apsauga (įsipareigojimai ES);
•• „sąnaudų susigrąžinimas“;„sąnaudų susigrąžinimas“;
•• „teršėjas moka“.„teršėjas moka“.
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GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS IRGERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS IR
NUOTEKŲ TVARKYMASNUOTEKŲ TVARKYMAS

Dabartinė situacija 2008 m.

Paslaugų prieinamumas:
- Geriamasis vanduo ~ 74 %

mieste ~ 83 % kaime ~ 31 %
- Nuotekų tvarkymas ~ 63 %

mieste ~ 76 %    kaime ~ 13 %

Paslaugų kokybė ir atitikimas reikalavimams:
- Geriamojo vandens kokybė ~ 76 %
- Nuotekų išvalymo kokybė ~ 81 %

- Šachtiniais šuliniais naudojasi (gyventojų sk. ) ~ 850.000 
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VANDENS PASLAUGŲ KOKYBĖVANDENS PASLAUGŲ KOKYBĖ

• Individualus vandens išgavimas:
– 300 000 šachtiniai šuliniai
– ~ 25 000 individualūs gręžiniai

• Vandens kokybė:
– viešai tiekiamo geriamo vandens atitikimas kokybės ir saugos

reikalavimams – 76 %
– šachtiniai šuliniai – 90 % neatitinka kokybės ir saugos

reikalavimų
– individualūs gręžiniai – nėra informacijos
– individualus nuotekų tvarkymas – nėra informacijos
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GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS IRGERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS IR
NUOTEKŲ TVARKYMASNUOTEKŲ TVARKYMAS

Vandens paslaugų prieinamumas (proc.)
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GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS IRGERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS IR
NUOTEKŲ TVARKYMASNUOTEKŲ TVARKYMAS

Vandens paslaugų kokybė (proc.)
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GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS IRGERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS IR
NUOTEKŲ TVARKYMASNUOTEKŲ TVARKYMAS

Vandens paslaugų prieinamumas Europoje (proc.)
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GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS IR 
NUOTEKŲ TVARKYMASNUOTEKŲ TVARKYMAS

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
prieinamumas miestuose ir kaimuose 2007-2008 m. (proc.)
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VANDENTVARKOS ŪKISVANDENTVARKOS ŪKIS

•• 250 (47) vandens tiekėjai;250 (47) vandens tiekėjai;

•• Turto vertė Turto vertė –– 3,5 mlrd. Lt;3,5 mlrd. Lt;

•• Vandens įmonių apyvarta Vandens įmonių apyvarta ~~ 350 mln. Lt;350 mln. Lt;

•• Dauguma vandens įmonių dirba nuostolingai;Dauguma vandens įmonių dirba nuostolingai;

•• Vidutinė paslaugų kaina Vidutinė paslaugų kaina ~~ 1,5 1,5 % % (2,5 (2,5 %%)) šeimos pajamų;šeimos pajamų;

•• Turto panaudojimas Turto panaudojimas –– 40 40 –– 50 50 %%;;

•• Investicijų poreikis Investicijų poreikis -- ??
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VANDENTVARKOS ŪKIO EFEKTYVUMASVANDENTVARKOS ŪKIO EFEKTYVUMAS

• Vartotojų pasitikėjimo lygis

• Vandens kainų priimtinumas vartotojams 

• Vandens nuostoliai – žemiau 20 %

• Vandens paslaugų aprėptis ir kokybė

• Sąnaudų susigrąžinimas

??
++
--

+/+/--
--
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VANDENS SEKTORIUS BŪKLĖS VANDENS SEKTORIUS BŪKLĖS 
SSANTRAUKAANTRAUKA

•• Vandens sektoriaus plėtra Vandens sektoriaus plėtra –– netolyginetolygi

•• Kainų ir kokybės skirtumai Kainų ir kokybės skirtumai –– socialinė atskirtissocialinė atskirtis

•• Kainos nustatymas Kainos nustatymas –– politizuotaspolitizuotas

•• Sunkumai panaudojant investicijasSunkumai panaudojant investicijas

•• Vandens paslaugų valdymas Vandens paslaugų valdymas –– išskaidytas ir neefektyvusišskaidytas ir neefektyvus
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ŽINGSNIAI PRIEŠ REFORMĄŽINGSNIAI PRIEŠ REFORMĄ

• Ekonominis reguliavimas (1999)

• Reformos poreikių nustatymas (2001)

• Esamos situacijos analizė (2003)

• Reformos modelių analizė (2004)

• Vandentvarkos strategija (2005)

• Naujas įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai (2006)
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KĄ REIKĖJO KEISTI?KĄ REIKĖJO KEISTI?

• Teisinės aplinkos tobulinimas

• Naujų paslaugų kokybės standartų nustatymas

• Rinkos formavimas – miestas + kaimas

• Įmonių stambinimas

• Monopolinės ir konkurencinės veiklos atskyrimas 

• Kainodara – „sąnaudų susigrąžinimas“, „teršėjas moka“

• Licencijavimas – įmonių priežiūros stiprinimas
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VANDENTVARKOS ŪKIO VANDENTVARKOS ŪKIO 
STRATEGINIS TIKSLASSTRATEGINIS TIKSLAS

Iki 2015 metų 

ne mažiau kaip 95 procentai visų šalies gyventojų turi 

būti aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu 

ir gauti reikalavimus atitinkančias 

nuotekų tvarkymo paslaugas



STRATEGIJOS VIZIJASTRATEGIJOS VIZIJA

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas ––
moderni, savarankiška,visuomenės poreikius ir interesus moderni, savarankiška,visuomenės poreikius ir interesus 

atitinkanti, visavertė ūkio dalis, užtikrinanti atitinkanti, visavertė ūkio dalis, užtikrinanti 
nepertraukiamą, ilgalaikį ir ekonominiu požiūriu nepertraukiamą, ilgalaikį ir ekonominiu požiūriu 

vartotojams prieinamų paslaugų teikimąvartotojams prieinamų paslaugų teikimą



2009 m. gegužės 19 d. 17Aplinkos ministerija

ĮGYVENDINUS REFORMĄĮGYVENDINUS REFORMĄ

• Padidės vandens paslaugų prieinamumas;

• Sumažintas vandens paslaugų kainų šuolis;

• Įvykdyti reikalavimai vandens kokybei, nuotekų valymui;

• Sumažės kompensacijų išmokos vartotojams;

• Sumažės subsidijų ir dotacijų (vandens tiekėjai dirbs pelningai);

• Vandens įmonės savarankiškai vykdys paslaugų plėtrą.
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VANDENTVARKOS ŪKIO VANDENTVARKOS ŪKIO 
REORGANIZAVIMASREORGANIZAVIMAS

• Viešojo  vandens tiekimo teritorijų nustatymas (> 95  %
kiekvienos savivaldybės gyventojų);

• Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sujungimas;

• 1 savivaldybė – 1 vandens tiekėjas (60);

• Viešojo vandens tiekimo regionų nustatymas (10);

• Regioniniai vandens tiekėjai (10 - > 5 - > 3 - >?).
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VANDENTVARKOS ŪKIO PELNINGUMASVANDENTVARKOS ŪKIO PELNINGUMAS

Vandens įmonių stambinimas:

• 100 000 – 200 000 gyventojų Mažas pelningumas

• 300 000 – 500 000 gyventojų Vidutinis pelningumas

• virš 500 000 gyventojų Didelis pelningumas

• mažiau kaip 10 000 gyventojų – neįmanoma ekonominė veikla
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MASTO EKONOMIJOS MASTO EKONOMIJOS 
EFEKTO PAVYZDYSEFEKTO PAVYZDYS

Vidutinė vandens paslaugų savikaina skirtingose 
vandens tiekimo įmonių grupėse 2005 metais
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GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR 
NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 

ĮGYVENDINIMASĮGYVENDINIMAS

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 
teikiančių įmonių stambinimas 2000–2008 m.
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PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI
(2006 m.)

1. Vandens tiekimo užtikrinimas1. Vandens tiekimo užtikrinimas
2. Vandens kokybė2. Vandens kokybė

3. Vandens slėgis3. Vandens slėgis
4. Tiekimo pertrūkiai4. Tiekimo pertrūkiai

5. Švaraus vandens rezervuarai5. Švaraus vandens rezervuarai
6. Turto ir veiklos procedūrų registravimas6. Turto ir veiklos procedūrų registravimas

7. Debito matavimas7. Debito matavimas
8. Klientų aptarnavimas8. Klientų aptarnavimas

9. Nuotekų šalinimo sutrikimai9. Nuotekų šalinimo sutrikimai
10. Apklausos10. Apklausos

Ar galima nustatyti būtinąsias sąnaudas be paslaugų kokybės?Ar galima nustatyti būtinąsias sąnaudas be paslaugų kokybės?
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GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR 
NUOTEKŲ TVARKYMO REFORMANUOTEKŲ TVARKYMO REFORMA

• Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros planų rengimas 
(viešosios teritorijos)

• Viešojo vandens tiekėjo parinkimas

• Sąnaudų susigrąžinimas 

• Vandens paslaugų visuotinumas

• Vandens paslaugų kokybė

2008 06 30        

2009 01 01

2009-12-31

2015-01-01

2015-01-01
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VANDENTVARKOS ŪKIO AKTUALIJOSVANDENTVARKOS ŪKIO AKTUALIJOS

• Paslaugų kokybės reikalavimų taikymas

• Karšto vandens tiekimas

• Lietaus nuotekų tvarkymas

• Individualių nuotekų tvarkymas

• Naujų vartotojų prijungimas

• Matavimo prietaisai daugiabučiuose – nauda ar bėda vartotojams?

5 Lt/ 1 butui / mėn. ~ 6 mln. Lt /metus
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INVESTICIJŲ POREIKIS IR NAUDAINVESTICIJŲ POREIKIS IR NAUDA

• Vandentvarkos turtas – tik iš paramos lėšų

• Parama – neefektyvumo prielaida?

• Nauji reikalavimai paramai gauti:

- Ilgalaikiai planai;

- Regioniniams ir viešiems tiekėjams;

- Pelninga veikla.

Paramos lėšos  – “meškerė” ar “žuvis”?
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BŪTINI VEIKSMAI PAŽANGAI PASIEKTI?BŪTINI VEIKSMAI PAŽANGAI PASIEKTI?

• Teisės aktų taikymas

• Ilgalaikis planavimas

• Priežiūros stiprinimas

• Kainodaros tobulinimas

• Teisės aktų tobulinimas
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VANDENS ŪKIO SEKTORIAUS DALYVIAIVANDENS ŪKIO SEKTORIAUS DALYVIAI

Vartotojai
Paslaugų teikėjai

Savivalda

Ekonominis reguliatorius
Vartotojų teisių apsauga

Sveikatos ministerija
Maisto ir veterinarijos tarnyba

Aplinkos ministerija
LR Seimas

Europos Komisija

Vandentvarkos sektoriaus sėkmės sąlyga – geras koordinavimas ir 
bendradarbiavimas
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GERIAMOJO VANDENS KAINA. GERIAMOJO VANDENS KAINA. 
AR BRANGU IR AR GALIMA SUTAUPYTI?AR BRANGU IR AR GALIMA SUTAUPYTI?

• 1 litro geriamojo vandens (iš čiaupo) kaina 
(Vilniaus m.)

• 1 litras fasuoto geriamojo vandens brangiau 
už vandenį iš čiaupo

• 1 litras fasuoto mineralinio vandens brangiau 
už vandenį iš čiaupo

0,00189 Lt

~ 307 kartų

~ 794 kartų
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Vartokime vandenVartokime vandenįį

iš iš ččiaupoiaupo!!


