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Vilnius
I. Bendrosios nuostatos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas)
9 straipsnio 1 dalies 7 punktu ir 27 straipsniu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu
Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
(toliau – Licencijavimo taisyklės) 3 punktu, išduoda geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
licencijas. Vandens tiekėjai ir (arba) nuotekų tvarkytojai, siekiantys gauti atitinkamos veiklos
licenciją, pateikia Komisijai dokumentus pagal minėtų teisės aktų reikalavimus. Komisija sprendimą
išduoti licenciją grindžia gautais dokumentais, nurodytais Licencijavimo taisyklių 5, 8 ir 9 punktuose.
UAB Gargždų plytų gamykla (toliau – Bendrovė) 2019 m. kovo 29 d. raštu Nr. 1-11 „Dėl
duomenų pateikimo licencijai gauti“ (reg. Nr. R1-2800) pateikė Komisijai 2019 m. kovo 29 d.
prašymą (toliau – Prašymas) ir dokumentus išduoti licenciją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo veiklai vykdyti Lietuvos Respublikos numatomoje veiklos teritorijoje – Gargždų mieste,
esančiame Klaipėdos rajono savivaldybėje.
Komisija 2019 m. balandžio 4 d. raštu Nr. R2-(V)-776 „Dėl papildomų dokumentų ir
informacijos licencijai išduoti“ kreipėsi į Bendrovę dėl Prašymo patikslinimo ir papildomų duomenų
pateikimo. Bendrovė 2019 m. gegužės 2 d. raštu Nr. 1-15 „Dėl papildomų dokumentų ir informacijos
licencijai gauti pateikimo“ (toliau – Raštas-1) pateikė patikslintą Prašymą, duomenis ir trūkstamus
dokumentus, reikalingus prašomai licencijai gauti.
Bendrovė pateikė dokumentus licencijai išduoti, kurie nurodyti Įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje,
Licencijavimo taisyklių 8 punkte ir Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo
įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl
Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).
Bendrovė, vadovaudamasi Įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Komisijai pateikė
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m.
balandžio 11 d. pažymą Nr. RESP-5988, kad iki 2015 m. balandžio 9 d. pateiktais mokesčių apskaitos
duomenimis, Bendrovė yra atsiskaičiusi su valstybės, savivaldybės biudžetais ir valstybės pinigų
fondais. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2019 m. kovo 29 d.
pažymą Nr. KA_DZ1-645, kurioje informuojama, kad Bendrovė įsipareigojimus iki
2019 m. kovo 27 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra įvykdžiusi.
Bendrovė Juridinių asmenų registre įregistruota 1995 m. birželio 21 d. (pažymėjimas išduotas
2004 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 002192). Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis
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asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, ir Bendrovės
įstatais. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 296 496,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai
keturi šimtai devyniasdešimt šeši Eur, 00 ct), kuris padalintas į 340 800 vnt. (tris šimtus
keturiasdešimt tūkstančius aštuonis šimtus) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė
yra 0,87 Eur. Bendrovės vykdoma veikla: kasyba ir akmens, smėlio ir molio ir kitų karjerų
eksploatavimas, keramikos, molio plytų, kitų plytų, betono gaminių ir kitų statybinių dirbinių,
skiedinių gamyba, prekyba, sandėliavimo ir saugojimo veikla, transporto agentūrų veikla, statybos ir
inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma, kraštovaizdžio tvarkymas ir kita veikla, kurios
vykdymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir atitinka Bendrovės įstatuose
deklaruojamus veiklos tikslus.
Bendrovė kartu su Prašymu išduoti licenciją, pateikė įsipareigojimą vykdyti geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijuojamos veiklos sąlygas, mokėjimo pavedimo, patvirtinančio,
kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, kopiją.
Vadovaudamasi Licencijavimo taisyklių 9 punktu, Komisija 2019 m. balandžio 3 d. išsiuntė
užklausimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui (toliau – Klaipėdos
VSDF, reg. Nr. R2-(V)-768) ir Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai
(toliau – Klaipėdos VMI, reg. Nr. R2-(V)-769) dėl Bendrovės mokesčių mokėjimo ir įsipareigojimų
vykdymo. Klaipėdos VMI 2019 m. balandžio 12 d. raštu Nr. (17.2-40E) R-2039 informavo Komisiją,
kad pagal iki 2019 m. balandžio 12 dienos pateiktas mokesčių deklaracijas, kitus mokesčių
apskaičiavimo dokumentus ir mokesčių duomenis Bendrovė atsiskaitė su valstybės, savivaldybių
biudžetais ir valstybės pinigų fondais. Klaipėdos VSDF 2019 m. balandžio 16 d. raštu Nr. (11.2E)
DV_S-16081 pateikė 2019 m. balandžio 12 d. pažymą Nr. KA_PZ1-765, kurioje nurodyta, kad
Bendrovė įsipareigojimus 2019 m. balandžio 10 dienai Valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžetui yra įvykdžiusi.
II. Bendrovės technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimas
Bendrovės technologinio pajėgumo vertinimas
Bendrovės dokumentai technologiniam pajėgumui įvertinti pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. UAB Gargždų plytų gamyklos dokumentai technologiniam pajėgumui vertinti
Teisės aktas,
kuriuo
Reikalavimas pagal
Ar atitinka
vadovaudamasi
Pateiktas dokumentas
nurodytą teisės aktą
reikalavimą
Bendrovė pateikė
dokumentus
1

1. Aprašo
7.1 papunktis

2. Aprašo
7.2 papunktis

2

3

Patvirtinimas, kad ūkio
subjektas reguliuojamos
veiklos
teritorijoje
nuosavybės teise ar kitais
teisėtais pagrindais valdo
įrenginius,
reikalingus
atitinkamai reguliuojamai
veiklai vykdyti.

1.
2018-01-04
VĮ
Registro centro Klaipėdos
filialo Nekilnojamo turto
registro centrinio duomenų
banko išrašai apie UAB
Gargždų plytų gamyklos
(kodas
110698387)
nuosavybės teise registruotą
nekilnojamąjį turtą.

Ūkio subjekto valdomi
1. 1 lentelės 1 punktas;
įrenginiai yra sujungti su
2. Bendrovės
energijai perdirbti ar eksploatuojamų
pastatų,

4

Taip

Taip
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gaminti, ar geriamajam
vandeniui
tiekti
ir
nuotekoms
tvarkyti
skirtais įrenginiais arba
kitais
energijos
perdavimo ar skirstymo
įrenginiais
3. Aprašo
7.4 papunktis

4. Aprašo
7.6 papunktis

5. Aprašo
9.2.2 papunktis
6. Licencijavimo
taisyklių
8.1.1 papunktis

Ūkio subjekto valdomi
įrenginiai, taip pat ūkio
subjekto
teisės
į
įrenginius (įskaitant tokių
teisių turinį, jų galiojimo
laikotarpį
ir
kitus
reikšmingus kriterijus)
yra tinkami ir pakankami
teisės aktų nustatyta
tvarka vykdyti atitinkamą
reguliuojamą veiklą

geriamojo vandens gręžinio ir
nuotekų valymo įrenginių,
vandentiekio ir nuotekų
tinklų išdėstymo planai ir
schemos.

1 lentelės 1 punktas.

Įrenginių
pripažinimo
1. 2019-04-12
tinkamais naudoti pagal Bendrovės
Generalinio
paskirtį aktų sąrašas
direktoriaus įsakymu Nr. V-9
„Dėl nuotekų ir vandentiekio
tinklų apžiūros atlikimo“
2018-04-08
patvirtintas
Nuotekų ir vandentiekio
tinklų apžiūros aktas Nr. 1;
2. Statybos medžiagų
pramonės ministro 1965 m.
gruodžio 29-30 d. Užbaigtos
statybos
(rekonstravimo)
Valstybinės
priėmimo
komisijos
priėmimo
eksploatacijai:
Valymo
įrengimas 250,00 m3/parą.
Gargždų
eksperimentinėje
silikatinių
gaminių
gamykloje Aktas.
Ūkio
subjekto Informacija apie Bendrovės
technologinio pajėgumo valdomus įrenginius pateikta
vertinimas
pagal Aprašo 1 priedą.
Nuosavybės
teise
1. 1 lentelės 1 punktas,
priklausančios ar kitaip
2. Aprašo 1 priedas,
teisėtai valdomos ir
3. Grandinės
nuo
naudojamos
vandens įžemintuvų
(įnulinimo
tiekimo
ir
nuotekų magistralės) iki įžeminimų
tvarkymo infrastruktūros (įnulinimų
elementų)
sąrašas su techniniais tikrinimo
2019-02-12
rodikliais.
Protokolas Nr. GPG-42,

Taip

Taip

Taip

Taip
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4. Apsauginių
ir
darbinių įžemintuvų varžų
matavimo
2019-03-15
Protokolas Nr. GPG-45.
7. Licencijavimo
taisyklių
8.1.2 papunktis

Dokumentas,
patvirtinantis,
kad
tiekiamas
geriamasis
vanduo
atitinka
Lietuvos higienos normos
HN 24:2003 „Geriamojo
vandens
saugos
ir
kokybės reikalavimai“,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos ministro 2003
m.
liepos
23 d. įsakymu Nr. V-455
„Dėl Lietuvos higienos
normos HN 24:2017
„Geriamojo
vandens
saugos
ir
kokybės
reikalavimai“
patvirtinimo“, nustatytus
geriamojo
vandens
saugos
ir
kokybės
reikalavimus.

1. Vandens naudojimo
apskaitos metinės 2017 m. ir
2018 m. ataskaitos vandens
kokybei nustatyti suderintos
su Lietuvos Respublikos
valstybine
maisto
veterinarijos tarnyba.
2. Bendrovės
Taršos
integruotos prevencijos ir
kontrolės leidime geriamojo
vandens
programinės
priežiūros metinės ataskaitos
(ar atliktų tyrimų suvestines)
nebuvo numatytos, tačiau
Bendrovė
įsipareigoja
*
ateityje jas atlikti ;
3. 2017–2018 m. atliktų
geriamojo vandens tyrimo
protokolai ir mikrobiologinių
tyrimų protokolai bei tyrimų
rezultatų įvertinimai:
2017-11-23 Nr. MA-KL 3735
(MA 13356)/2017,
2017-09-14 Nr. MA-KL 2933
(MA 10034)/2017,
2017-07-17 Nr. MA-KL 2113
(MA 7246)/2017,
2017-05-12 Nr. MA-KL 1136
(MA 4097)/2017,
2017-03-31 Nr. 774,
2018-08-16 Nr. MA-KL 2353
(MA 8361)/2018,
2018-05-28 Nr. MA-KL 1626
(MA 6050)/2018,
2018-03-19 Nr. MA-KL 740
(MA 3027)/2018,
ir
cheminių
tyrimų
protokolai, bei jų rezultatai:
2017-12-24
Nr. Ch-KL 2697/2017,
2017-09-13
Nr. Ch-KL 2223/2017,
2017-07-13
Nr. Ch-KL 1725/2017,
2017-05-16
Nr. Ch-KL 1184/2017,
2018-07-12 Nr.

Taip
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Nr. Ch-KL 1534/2018,
2018-05-18
Nr. Ch-KL 1091/2018,
2018-03-14
Nr. Ch-KL 507/2018
8. Licencijavimo
taisyklių
8.1.3 papunktis

Paskutinio ataskaitinio
laikotarpio nuotekų
tvarkymo apskaitos
metinę ataskaitą,
patvirtinančią, kad
nuotekų tvarkymas
atitinka Nuotekų
tvarkymo reglamente,
patvirtintame Lietuvos
Respublikos aplinkos
ministro 2006 m.
gegužės 17 d. įsakymu
Nr. D1-236 „Dėl
Nuotekų tvarkymo
reglamento patvirtinimo“
nustatytus reikalavimus.

1. Nuotekų tvarkymo
apskaitos
metinės
2017–2018 m. ataskaitos.
2. Bendrovės Taršos
integruotos prevencijos ir
kontrolės leidime nuotekų
tvarkymo metinės ataskaitos
(ar atliktų tyrimų suvestinės)
nebuvo numatytos, tačiau
Bendrovė
įsipareigoja
ateityje jas atlikti*.
3. 2017–2018 m.
nuotekų tvarkymo tyrimo
protokolai:
2017-11-02 Nr. 17-797,
2017-08-31 Nr. 17-636,
2017-06-14 Nr. 17-439,
2017-02-09 Nr. 17-97,
2018-05-15 Nr. 18-345,
2018-02-28 Nr. 18-139,
2019-02-07 Nr. 233,
2019-04-18 Nr. 2824.

Taip

* Bendrovė su UAB „Ekometrija“ 2018 m. liepos 30 d. sudarė papildomą paslaugų susitarimą Nr.1 dėl geriamojo
vandens kokybės tyrimų ir išleidžiamų į aplinką nuotekų tyrimų atlikimo.
Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje naudojamo turto
technologiniai rodikliai (įrenginių kiekis, projektiniai pajėgumai, faktiniai pajėgumai)
pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė. UAB Gargždų plytų gamyklos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
veikloje naudojamo turto technologiniai rodikliai
2017 m. faktinis /
Projektinis /
2018 m. faktinis /
Metinis
Matavimo
2019 m.
Turtas
Kiekis
pajėgumas,
vnt.
planuojamas
tūkst.
faktinis
pajėgumas,
m3/metus
tūkst. m3/metus
1

Gręžiniai/siurbliai
Vandens bokštai
Vandentiekio tinklai
Nuotekų tinklai
Nuotekų valykla / dumblo
siurblinė ir išpurškimo siurblinė

2

3

4

5

vnt.
vnt.
km
km

1/1
1
3,0
5,0

561,6/388,8
nenaudojamas
-

12,0/20,0/15,9
-

vnt.

1/2

219,0/90,0

49,7/41,1/44,6
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Bendrovė Prašyme nurodė, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą vykdys
Gargždų mieste, esančiame Klaipėdos rajono savivaldybėje, pagal Prašyme nurodytus adresus.
Bendrovės geriamojo vandens gręžinys (vandenvietė) yra adresu Skaidrioji g. 3, o nuotekų valymo
įrenginiai – Kiškių takas 15. Bendrovė geriamojo vandens ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas teiks
48 abonentams. Didžiąją dalį geriamojo vandens Bendrovė sunaudoja savo reikmėms, tai yra
silikatinių plytų ir silikatinių blokų gamybai. Bendrovės realizuoto geriamojo vandens pajamos
sudaro apie 2,04 proc. nuo visų gaunamų pajamų. Bendrovė informavo, kad abonentams, pagal
Prašyme nurodytus adresus, AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų neteikia.
Pagal 2 lentelės duomenis matyti, kad Bendrovės valdomi įrenginiai savo disponuojamais
pajėgumais yra pakankami tenkinti licencijuojamos teritorijos abonentų poreikius.
Bendrovė, vadovaudamasi Aprašo 7 punkto reikalavimais, pateikė su veikla vandens ūkio
sektoriuje susijusių Bendrovės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą (3 lentelė).
3 lentelė. UAB Gargždų plytų gamyklos turimų leidimų ir licencijų sąrašas
Eil.
Dokumento data ir
Dokumentas
Išdavusi institucija
Nr.
numeris
1

2

3

1.

Taršos
integruotos
prevencijos ir kontrolės
leidimas (toliau – TIPK
leidimas)

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerijos
Klaipėdos regiono
aplinkos apsaugos
departamentas

4

Galiojimo
laikas
5

Lietuvos Respublikos Neterminuotas
aplinkos
ministerijos
Klaipėdos
regiono
aplinkos
apsaugos
departamento
išduotas
Taršos
integruotos
prevencijos ir kontrolės
leidimas (taršos šaltinių į
aplinką oro teršalų ir
nuotekų
valymo
įrenginiams) suteikiantis
teisę
eksploatuoti
įrenginius reguliuojamos
veiklos teritorijoje pagal
sąlygas,
atitinkančias
Taršos
integruotos
prevencijos ir kontrolės
leidimų
išdavimo,
atnaujinimo
ir
panaikinimo
taisyklių,
patvirtintų
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2002 m. vasario
27 d. įsakymu Nr. 80
„Dėl Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės
leidimų
išdavimo,
atnaujinimo
ir
panaikinimo
taisyklių
patvirtinimo“,
reikalavimus.
Pagal
minėtas taisykles išduoto
leidimo
galiojimas

7
tęsiasi,
tačiau
nuo
2014 m. liepos 1 d. jiems
taikomi Taršos leidimų
išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo
taisyklių,
patvirtintų
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro
2014 m. kovo 6 d.
įsakymu Nr. D1-259 „Dėl
Taršos leidimų išdavimo,
pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo
taisyklių
patvirtinimo“ ir Aplinkos
apsaugos
agentūros
direktoriaus 2018 m.
birželio 29 d. įsakymu
Nr. AV-190 „Dėl Taršos
integruotos prevencijos ir
kontrolės
leidimų
išdavimo, atnaujinimo ir
panaikinimo
taisyklių
patvirtinimo“,
reikalavimus –
TIPK leidimas
Nr.
(11.2)-33-26/2005
UAB Gargždų plytų
gamyklai
(koreguotas 2006-11-30,
2006-12-29, 2008-04-04,
2008-12-19,
2009-1113,2010-08-16,
atnaujintas 2011-02-11,
keistas 2019-03-08).
2.

Žemės gelmių registras
(vandens
gręžinių
įregistravimo išrašai)

Lietuvos
geologijos tarnyba
prie Aplinkos
ministerijos Žemės
gelmių registras
Valstybinė
geologijos tarnyba

2019-04-18
Bendrovė
Bendrovė
sudarė
įsipareigoja
paslaugų teikimo sutartį gavusi Žemės
Nr. 2030 su UAB gelmių registro
„Ekometrija“,
kad
leidimą
nustatytais terminas (90 d.
pateikti
d.) ir sąlygomis atliktų
Komisijai
Bendrovės vandenvietės
požeminio
vandens
išteklių ir vandenvietės
apsaugos zonų įvertinimą,
ataskaitos parengimą ir
ataskaitos suderinimą su
Lietuvos
geologijos
tarnyba, leidimui išduoti
naudotis žemės gelmių
išteklius.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Gaisrinės
saugos
pažymėjimas
(priešgaisrinės saugos
mokymo programa)
Darbų
saugos
pažymėjimas
suteikiantis
teisę
sudaryti darbuotojams
saugias ir sveikatai
nekenksmingas darbo
sąlygas
Darbuotojo sveikatos
tikrinimo knygelė

UAB „Sabelija“

2016-03-03
Nr. 20647

-

UAB „Sabelija“

2016-03-30
Nr. 315

-

Aurelijaus Šulčio
mažoji bendrija

2018-11-02
Nr. 16022/1

Sveikatos žinių ir
įgūdžių
atestavimo
pažymėjimas
Patikros
sertifikatas
(vandens skaitiklis)

Neringos
Stuopelienės
individuali įmonė
Lietuvos
metrologijos
inspekcija,
sertifikavimo
įstaiga Lietuvos
energetikos
instituto Šiluminių
įrengimų tyrimo ir
bandymų
laboratorija

2017-10-02
Nr. 13332

2019-11-02
(kiekvienais
metais
atnaujinamas)
2019-10-02

Energetikos darbuotojo
pažymėjimas
(sertifikatas)
suteikiantis
teisę
organizuoti įmonės ar
pastato
šilumos
vartojimo
įrenginių
eksploatavimą
Energetikos darbuotojo
pažymėjimas
(sertifikatas)
suteikiantis
teisę
eksploatuoti
(technologiškai
valdyti,
techniškai
prižiūrėti, remontuoti,
matuoti,
bandyti,
paleisti ir derinti)
vartotojo (įmonės ak
kito ūkio subjekto)
elektros įrenginius iki
10 kV ir organizuoti, ir
būti atsakingam už

VšĮ Nauja
kvalifikacija
Sertifikavimo
skyrius

2017-06-28
SŠ Nr. 1190

2022-06-28

VšĮ Nauja
kvalifikacija
Sertifikavimo
skyrius

2017-06-28
SE Nr. 1330

2021-10-26

2018-02-20
Nr. 0566464

2020-02-20
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vartotojo įrenginių iki
10 kV eksploatavimą
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Bendrovė atitinka Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1, 2 ir
3 punktų nuostatų reikalavimus: turi nuosavybės teise ar kitaip teisėtai valdo ir (arba) naudoja
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą, užtikrina
geriamojo vandens saugą ir kokybę teisėtai valdomoje ir naudojamoje infrastruktūroje, užtikrina
nuotekų tvarkymo atitikimą Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytiems reikalavimams bei atitinka
Aprašo 7 punkte nustatytas licencijuojamai veiklai vykdyti būtinas sąlygas, todėl Bendrovės
technologinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti.
Bendrovės finansinio pajėgumo vertinimas
Remiantis Aprašo 15.1 papunkčiu, ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas, jei jo bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (per pastaruosius dvejus metus arba
prognozuojamus veiklos metus) yra didesnis nei Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus
atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė
(Aprašo 15.1.1 papunktis); ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių
bendrovių įstatymo reikalavimus (Aprašo 15.1.2 papunktis). Pagal Aprašo 18.1 papunktį, vandens
sektoriaus subjektai priskirti infrastruktūros veiklai. Šio segmento normatyvinio finansinio pajėgumo
rodiklio žemutinė reikšmė apskaičiuota, naudojant Aprašo 18.5.1 papunktyje nurodytus 4 finansinius
santykinius rodiklius, t. y. grynąjį pelningumą, įsiskolinimo koeficientą, einamojo likvidumo
koeficientą ir pirkėjų įsiskolinimo koeficientą. Atitinkamai, įvertinus nurodytus finansinius rodiklius,
tai yra rodiklių reikšmes konvertavus į balus pagal Apraše pateiktą konvertavimo matricą,
apskaičiuojamas kiekvieno ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis.
2017 m. birželio 30 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-292 „Dėl 2016 metų finansinio pajėgumo
normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje
nustatymo“ nustatyta 2016 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus
finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė – 2,11.
2018 m. liepos 20 d. Komisijos nutarimu Nr. O3E-232 „Dėl 2017 metų finansinio pajėgumo
normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje
nustatymo“ nustatyta 2017 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus
finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė – 1,91.
Vadovaujantis Aprašo 23.1.2 ir 23.1.7 papunkčiais Bendrovė pateikė 2016–2017 m. balansus,
pelno (nuostolių) ataskaitas, aiškinamuosius raštus, UAB „Verslo audito konsultacijos“
nepriklausomo praktikuojančio asmens peržiūros ataskaitas, užpildytą Aprašo 2 priedą su
2016–2017 m. finansinės būklės rodikliais ir apskaičiuotais balais.
Įvertinus Bendrovės 2016–2017 m. finansinius rodiklius, buvo suskaičiuotas 2016 m. bendrasis
finansinio pajėgumo rodiklis – 3,75 ir 2017 m. – 4,00 (žr. 1 priedas). 2016–2017 m. bendrieji
finansinio pajėgumo rodikliai yra didesni nei nustatytos 2016–2017 m. geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sektoriaus žemutinės reikšmės (2,11 ir 1,91). Bendrovės nuosavo ir įstatinio
kapitalo santykis (1,3 ir 2,6) atitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus (tai yra didesnis
nei 0,5). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Bendrovės finansinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti.
Bendrovės vadybinio pajėgumo įvertinimas
Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo
organas – Bendrovės vadovas. Vadovaujantis Aprašo 32 punktu, ūkio subjekto vadybinis pajėgumas
vertinamas kaip pakankamas, jeigu ūkio subjektas turi pakankamus vadybinius tiek kiekybinius, tiek
kokybinius pajėgumus bendrauti su Komisija, laiku vykdyti jos reikalavimus, teikti prašomą
informaciją, kiek tai numato teisės aktai bei turi darbuotojus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
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tvarkymo veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai apskaitai tvarkyti, vartotojams informuoti ir
konsultuoti, skundams dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos sąlygų nagrinėti.
Pagal Komisijai pateiktus duomenis, Bendrovės organizacinė struktūra leidžia efektyviai
vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, tvarkyti Bendrovės apskaitą,
informuoti ir konsultuoti vartotojus ir abonentus, nagrinėti skundus bei rengti ir teikti ataskaitas.
Vadybinio pajėgumo įvertinimui Bendrovė pateikė informaciją pagal Aprašo 7 priedą, nurodant
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo funkcijas atliekančių Bendrovės padalinių/grupių ir
darbuotojų skaičių. Nurodoma, kad Bendrovėje dirba 40 darbuotojų, iš jų licencijuojamą geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą vykdys 3 darbuotojai. Licencijuojamos veiklos
apskaitos tvarkymo funkcijas atliks buhalterija (2 darbuotojai), vartotojų informavimo ir
konsultavimo funkcijos, skundų dėl atitinkamos veiklos sąlygų nagrinėjimas priskirtas
administracijos atsakingiems darbuotojams (žr. 4 lentelė).
4 lentelė. UAB Gargždų plytų gamyklos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
veiklos funkcijas vykdančių darbuotojų skaičius
Skundų dėl
Vartotojų
Atitinkamos veiklos Atitinkamos veiklos
atitinkamos
informavimas ir
vykdymas
apskaitos tvarkymas
veiklos sąlygų
konsultavimas
nagrinėjimas
1

2

Funkcijas atliekantis
Gamybos skyrius
padalinys/skyrius
Darbuotojų skaičius
30
Kontaktiniai
8-655-81654
duomenys
nerijus@gargzduplyta.lt
(tel. Nr., el. paštas)
Funkcijas atliekantis
Energetinis ūkis
padalinys/skyrius

3

4

5

Buhalterija

Administracija

Administracija

2

3

3

8-682-62413

8-640-93417

8-640-93417

apskaita@gargzduplyta.lt info@gargzduplyta.lt info@gargzduplyta.lt

Buhalterija

Administracija

Administracija

Darbuotojų skaičius
4
2
1
1
Kontaktiniai
8-682-62413
8-640-93417
8-640-93417
8-651-47063
duomenys
Stasys.sulcis@gargzduplyta.lt apskaita@gargzduplyta.lt info@gargzduplyta.lt info@gargzduplyta.lt
(tel. Nr., el. paštas)
Bendrovė pateikė valdymo struktūros schemą, darbuotojų sąrašą, pareiginius nuostatus.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pateikta informacija apie Bendrovės darbuotojus, atsakingus
už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos vykdymą, vartotojų informavimą ir
konsultavimą, ataskaitų rengimą, atskiros apskaitos tvarkymą, vartotojų skundų dėl geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos sąlygų nagrinėjimą leidžia daryti išvadą, kad Bendrovės
vadybinis pajėgumas atitinka Aprašo 32 punkto reikalavimus ir vertinamas kaip pakankamas
licencijuojamos veiklos sąlygoms vykdyti.
III. Išvados ir siūlymai
Šilumos ir vandens departamento Vandens skyrius (toliau – Vandens skyrius), išnagrinėjęs
Bendrovės pateiktą Prašymą ir Raštu-1 pateiktą patikslintą prašymą ir juose esančią informaciją,
konstatuoja, kad:
1. Bendrovė Komisijai pateikė registravimo pažymėjimą, įstatus, patvirtintus antspaudu ir
vadovo parašu, pateikė įsipareigojimą vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
licencijuojamos veiklos sąlygas, mokamąjį pavedimą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio
valstybės rinkliava, dokumentus, patvirtinančius Bendrovės technologinį, finansinį ir vadybinį
pajėgumą, taip pat dokumentus apie Bendrovės valdymo organus, tai yra visus Licencijavimo
taisyklėse ir Apraše numatytus dokumentus, reikalingus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo licencijai gauti.

11
2. Vadovaujantis Aprašo 7 ir 9 punktais, technologinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas
licencijuojamos veiklos sąlygoms vykdyti. Bendrovė patvirtino, kad teisėtai (sutarties pagrindu)
valdo ir naudoja infrastruktūros objektus, reikalingus licencijuojamai veiklai vykdyti. Turi
dokumentus, patvirtinančius įrenginių tinkamumą naudoti pagal paskirtį; vadovaujantis saugos ir
kokybės reikalavimais, užtikrina geriamojo vandens saugą ir kokybę; bei nuotekų tvarkymo atitikimą
Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytiems reikalavimams aptarnaujamoje teritorijoje.
3. Bendrovės finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas licencijuojamai veiklai
vykdyti, kadangi apskaičiuoti 2016–2017 m. Bendrovės bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai yra
didesni (3,75 ir 4,00) nei nustatytos 2016–2017 m. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sektoriaus žemutinės reikšmės (2,11 ir 1,91), nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių
bendrovių įstatymo reikalavimus. Bendrovės finansinis pajėgumas atitinka Aprašo 15.1 papunkčio
reikalavimus.
4. Įvertinus pateiktą informaciją apie Bendrovės darbuotojus geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti, ir vadovaujantis Aprašo 32 punktu, Bendrovės vadybinis
pajėgumas vertinamas kaip pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 7 punktu,
Licencijavimo taisyklių 3 punktu bei atsižvelgdamas į Bendrovės 2019 m. kovo 29 d. raštą Nr. 1-11
„Dėl duomenų pateikimo licencijai gauti“ ir 2019 m. gegužės 2 d. raštą Nr. 1-15 „Dėl papildomų
dokumentų ir informacijos licencijai gauti pateikimo“, Vandens skyrius siūlo Komisijai pritarti
pateiktam nutarimo projektui ir išduoti Bendrovei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
licenciją Bendrovės Prašyme nurodytoje teritorijoje.
PRIDEDAMA:
1. UAB Gargždų plytų gamyklos 2016–2017 m. infrastruktūrinės veiklos finansinės būklės
rodikliai, 1 lapas.
2. Nutarimo „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos UAB Gargždų
plytų gamyklai išdavimo“ projektas, 2 lapai.
Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus vyr. specialistė

Į posėdį kviečiami:
1. UAB Gargždų plytų gamyklos atstovai, el. p. info@gargzduplyta.lt;
2. Klaipėdos miesto savivaldybės atstovai, el. p. info@klaipeda.lt;
3. Klaipėdos rajono savivaldybės atstovai, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.

Vida Žilėnienė

