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I. Bendrosios nuostatos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas)
28 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),
5, 8 ir 18 punktais, Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių
technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(toliau – Aprašas), 4.3.2 papunkčiu, privalo pakeisti licenciją juridiniam asmeniui, pateikusiam
prašymą pakeisti licenciją arba motyvuotai, vadovaudamasi Įstatymo 27 straipsnio 5, 10 ir 11 dalių
nuostatomis, atsisakyti pakeisti licenciją. Licencija gali būti keičiama licenciją turinčio geriamojo
vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo iniciatyva, kai pasikeičia licencijoje nurodyti geriamojo
vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo duomenys ar planuojama keisti teritoriją, kurioje vykdoma
veikla. Licencijos turėtojas apie pasikeitimus privalo pranešti Komisijai ir pateikti prašymą pakeisti
licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.
Komisija 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. O3-386 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Rietavo komunalinis ūkis“ išdavimo“
išdavė UAB ,,Rietavo komunalinis ūkis“ (toliau – Bendrovė) Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-35 (toliau – Licencija), kuri Bendrovei suteikia teisę
verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Licencijoje nurodytoje teritorijoje,
esančioje Rietavo savivaldybėje.
Bendrovė 2018 m. gruodžio 20 d. pateikė Komisijai prašymą (toliau – Prašymas) pakeisti
Licenciją, nes pasikeitė licencijuojamos veiklos teritorija. Bendrovė geriamojo vandens tiekimo
ir/arba nuotekų tvarkymo veiklą vykdys Pelaičių ir Pajomančio kaimuose, esančiuose Rietavo
savivaldybės teritorijoje (toliau – nauja Aptarnaujama teritorija).
Komisija 2018 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. R2-(V)-2765 ,,Dėl prašymo pakeisti licenciją
patikslinimo“ (toliau – Raštas-1) paprašė Bendrovės patikslinti Prašymą ir pateikti trūkstamus
dokumentus bei patikslintus duomenis, reikalingus Licencijai pakeisti. Bendrovė 2019 m. sausio 7 d.
raštu Nr. V1-2 ,,Dėl papildomos informacijos pateikimo“ (toliau – Raštas-2) pateikė patikslintą
Prašymą, duomenis ir trūkstamus dokumentus. Bendrovė 2019 m. sausio 15 d. raštu Nr. V1-10 ir
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Nr. V1-15 „Dėl licencijos pakeitimo prašymo patikslinimo“ (toliau – Raštas-3, toliau tekste visi
raštai – Raštai) pateikė Komisijai patikslintą Prašymą ir papildomus dokumentus.
Bendrovė pateikė Licencijai pakeisti reikalingus dokumentus, kurie nurodyti Licencijavimo
taisyklių 8 punkte ir Apraše.
Komisija, vadovaudamasi Licencijavimo taisyklių 9 punktu, Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Mažeikių skyriaus Telšių poskyriui (toliau – VSDF) 2018 m. gruodžio 27 d. raštu
Nr. R2-(V)-2766 ir Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Telšių poskyriui
(toliau – VMI) 2018 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. R2-(V)-2767 išsiuntė užklausimus dėl Bendrovės
mokesčių mokėjimo VSDF ir VMI.
VSDF 2018 m. gruodžio 31 d. raštu pateiktoje 2018 m. gruodžio 31 d. pažymoje Nr. KA_PZ12738 apie įsipareigojimų VSDF biudžetui įvykdymą informavo, kad Bendrovė įsipareigojimus
2018 m. gruodžio 20 dienai VSDF biudžetui yra įvykdžiusi. VMI 2018 m. gruodžio 31 d. raštu
Nr. (17.2-40E) R-7309 informavo Komisiją, kad Bendrovė, turimais VMI mokesčių apskaitos
duomenimis, 2018 m. gruodžio 31 dienai atsiskaitė su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės
pinigų fondais.
II. Bendrovės technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimas
Bendrovės technologinio pajėgumo vertinimas
Bendrovės dokumentai technologiniam pajėgumui įvertinti naujoje Aptarnaujamoje teritorijoje
pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Dokumentai technologiniam pajėgumui vertinti naujoje Aptarnaujamoje teritorijoje
Teisės aktas,
kuriuo
Reikalavimas
Ar atitinka
vadovaudamasi
Pateiktas dokumentas
pagal nurodytą teisės aktą
reikalavimą
Bendrovė pateikė
dokumentus
1

1. Aprašo
7.1. papunktis

2

3

4

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

1. 2018-10-16
„Deklaracija apie statinio
(-ių), jo (jų) dalies (-ių)
(kai
statybą
numatyta
užbaigti etapais) statybos
užbaigimą/statinio (-iį), jo (jų)
dalies (-ių) / patalpos (-ų)
paskirties pakeitimą“;
2. 2018-01-25 ir
2018-12-10 VĮ Registrų
centro Nekilnojamo turto
registro centrinio duomenų
banko
išrašai
apie
UAB ,,Rietavo komunalinis
ūkis“
(a.k.
171668992)
nuosavybės teise registruotą
nekilnojamąjį turtą;
3. 2018-08-23
Inžinerinių statinių kadastro
duomenys ir statinio sudėtinių
dalių kadastro duomenys
(5 lapai);

Taip
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2. Aprašo
7.2 papunktis

3. Aprašo
7.4 papunktis

4. Aprašo
7.6 papunktis
5. Aprašo
9.2.2 papunktis

6. Licencijavimo
taisyklių
8.1.1 papunktis

7. Licencijavimo
taisyklių
8.1.2 papunktis

Ūkio subjekto valdomi
įrenginiai yra sujungti su
energijai
perdirbti
ar
gaminti, ar geriamajam
vandeniui
tiekti
ir
nuotekoms tvarkyti skirtais
įrenginiais
arba
kitais
energijos perdavimo ar
skirstymo įrenginiais.
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
Įrenginių
pripažinimo
tinkamais naudoti aktų
kopijos
Ūkio
subjekto
technologinio
pajėgumo
vertinimas

4. 2018-09-20
Geriamojo vandens tinklų
Pajomančio k. Tverų sen.,
Rietavo sav. techninio stovio
nustatymo aktas.
1. 1 lentelės 1 punktas;
2. Bendrovės vykdomos
veiklos
naujoje
Aptarnaujamoje
teritorijoje
vandentiekio ir nuotekų tinklų
išdėstymo schemos.

1 lentelės 1 punktas.

Taip

1 lentelės 1 punktas.
Taip
Informacija
apie
Bendrovės
naujoje
Aptarnaujamoje teritorijoje
eksploatuojamus įrenginius
pateikta
pagal
Aprašo
1 priedą.

Nuosavybės
teise Pateikti infrastruktūros sąrašai
priklausančios ar kitaip su techniniais rodikliais:
teisėtai
valdomos
ir
1. vandens
tiekimo
naudojamos
vandens sistemų;
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
2. nuotekų
šalinimo
infrastruktūros sąrašas su sistemų;
techniniais rodikliais.
3. nuotekų siurblinių.
Dokumentas,
patvirtinantis, kad tiekiamas
geriamasis vanduo atitinka
Lietuvos higienos normos
HN 24:2017 „Geriamojo
vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“, patvirtintos
Lietuvos
Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2003 m. liepos 23 d. įsakymu
Nr. V-455 „Dėl Lietuvos

Taip

Geriamojo
vandens
mėginių tyrimo protokolai:
2018-08-24 Nr. 498, Nr. 499,
2018-12-20 Nr. 5360
(Pelaičių k. geriamasis vanduo
tiekiamas iš Rietavo m., o
Pajomančio k. iš Žeberių k.
vandenviečių).

Taip

Taip

Taip

4
higienos
normos
HN
24:2017
„Geriamojo
vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“ patvirtinimo“,
nustatytus
geriamojo
vandens saugos ir kokybės
reikalavimus.
8. Licencijavimo
Paskutinio ataskaitinio
Nuotekų valyklos tyrimo
taisyklių
laikotarpio
nuotekų protokolas
8.1.3 papunktis
tvarkymo apskaitos metinę 2018-12-17 Nr. 319, Nr. 320
ataskaitą, patvirtinančią, kad (Pelaičių k. nuotekos valomos
nuotekų tvarkymas atitinka Rietavo
m.
nuotekų
Nuotekų
tvarkymo valykloje).
reglamente, patvirtintame
Taip
Lietuvos
Respublikos
aplinkos ministro 2006 m.
gegužės 17 d. įsakymu
Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų
tvarkymo
reglamento
patvirtinimo“
nustatytus
reikalavimus.
Bendrovės naujoje Aptarnaujamoje teritorijoje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
veikloje naudojamo turto technologiniai rodikliai (įrenginių kiekis, projektiniai pajėgumai, faktiniai
pajėgumai) pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė. Bendrovės naujos Aptarnaujamos teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo veikloje naudojamo turto technologiniai rodikliai
Projektinis
pajėgumas,

Planuojamas
pajėgumas,

Matavimo
vnt.

Kiekis

2

3

4

5

Vandentiekio tinklai

km

6,93

-

21,04

Nuotekų perpumpavimo siurblinės

vnt.

4

124,0

20,7

Nuotekų tinklai

km

4,78

-

20,7

Turtas
1

tūkst. m3/metus

tūkst. m3/metus

Bendrovė informavo, kad 2018 m. įgyvendinus projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje (Pelaičiuose)“ pagal 2014-2020 m. programos priemonę
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių veiklos
tobulinimas“ Nr. 05.3.2.-APVA-R-014. Pelaičių k. geriamasis vanduo centralizuotais vandentiekio
tinklais tiekiamas iš Rietavo miesto vandenvietės (projektinis pajėgumas 223,38 tūkst. m3/metus), o
buitinės nuotekos centralizuotais nuotekų tinklais patenka į Rietavo miesto biologinius nuotekų
valymo įrenginius (projektinis pajėgumas yra 438 tūkst. m3/metus). Šioje teritorijoje planuojama
realizuoti geriamojo vandens apie 20,7 tūkst. m3 ir tiek pat sutvarkyti nuotekų.
Pajomančio k. geriamasis vanduo tiekiamas iš Žeberių k. vandenvietės, kurios projektinis
pajėgumas 40,3 tūkst. m3/metus. Bendrovė Raštu-3 nurodė, jog Pajomančio k. ir Žeberių k.
eksploatuoja ir prižiūri apie 2,66 km vandentiekio tinklų, kurie yra neregistruoti (bešeimininkis
turtas). Bendrovė 2018 m. vartotojams patiekė 0,71 tūkst. m3/metus geriamojo vandens.
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga naujoje Aptarnaujamoje teritorijoje
teikiama apie 102 vartotojams ir 3 abonentams.
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Pagal 2 lentelės duomenis ir Licencijoje nurodytus naudojamo turto technologinius rodiklius
Bendrovės valdomi įrenginiai savo disponuojamais pajėgumais yra pakankami tenkinti naujos
Aptarnaujamos teritorijos vartotojų ir abonentų poreikius.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Bendrovė atitinka Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 ir
2 punktų reikalavimus: turi nuosavybės teise ar kitaip teisėtai valdo ir (arba) naudoja geriamojo
vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui reikalingą infrastruktūrą, atitinka Aprašo 7 punkte nustatytas
licencijuojamai veiklai vykdyti būtinas sąlygas, todėl Bendrovės technologinis pajėgumas vertinamas
kaip pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti.
Bendrovės finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimas
Bendrovės 2017 m. finansinio pajėgumo vertinimas pateiktas Komisijos Šilumos ir vandens
departamento Ekonominės analizės skyriaus 2018 m. liepos 11 d. pažymoje Nr. O5E-171 „Dėl
finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje ir reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 2017 metų finansinio pajėgumo įvertinimo“. Bendrovės 2017 m.
bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (2,50 balo) viršijo infrastruktūros veiklai Komisijos 2018 m.
liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-232 „Dėl 2017 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio
žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nustatymo“ nustatytą
normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę vandens ūkio sektoriuje (1,91 balo).
Atsižvelgiant į tai, Bendrovės finansinis pajėgumas Komisijos 2018 m. liepos 20 d. nutarimu
Nr. O3E-233 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų
2017 metų finansinio pajėgumo įvertinimo“ buvo vertinamas kaip pakankamas reguliuojamai veiklai
vykdyti.
Bendrovė Raštu-2 informavo, kad dėl naujoje Aptarnaujamoje teritorijoje vykdomos veiklos
darbuotojų skaičius nesikeis.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Bendrovės finansinis ir vadybinis
pajėgumai vertinami kaip pakankami licencijuojamai veiklai vykdyti.
III. Išvados ir siūlymai
Komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyrius (toliau – Vandens skyrius),
atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta ir Bendrovės 2018 m. gruodžio 20 d. pateiktą Prašymą ir Raštus,
įvertinęs dokumentuose esančią informaciją, daro išvadą, kad Bendrovės finansinis, technologinis ir
vadybinis pajėgumai pakankami vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas pagal minėtų teisės aktų
reikalavimus.
Vandens skyrius, vadovaudamasis Įstatymo 28 straipsniu, Licencijavimo taisyklių 5, 8 ir
18 punktais, Aprašo 4.3.2 papunkčiu, siūlo Komisijai pritarti parengtam nutarimo projektui ir pakeisti
Bendrovės Licenciją, įrašant Pelaičių k. ir Pajomančio k., esančius Rietavo savivaldybėje.
PRIDEDAMA. Komisijos nutarimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis
ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-35 pakeitimo“
projektas, 2 lapai.
Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus vyr. specialistė

Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ atstovai, el. p. komunalinis@rietkom.lt;
2. Rietavo` savivaldybės atstovai, el. p. savivaldybe@rietavas.lt.

Vida Žilėnienė

