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Centralizuoti pinigai á atlapas kiðenes
Vandens tiekimo ir nuotekø valymo sistemos centralizavimas
kvepia privatizavimu ir monopolizavimu
Aldona SVIRBUTAVIÈIÛTË
„ÛP“ korespondentë

Valdþia tyliai paspendë dar vienus spàstus ðalies pilieèiams – nuo
geguþës 1 d. ásigaliojus Teritorijø planavimo ástatymo pataisoms,
namø savininkai nebegali ásirengti vietiniø nuotekø valymo árenginiø. Ásigaliojus ðiam ástatymui reikalavimas vienas – jungtis prie
centrinës kanalizacijos ir nuotekø magistralës. Nëra atsakymo, kieno lëðomis ir kieno sàskaita bus tiesiamos magistralinës trasos. Namai paprastai statomi uþmiestyje, toli nuo magistraliniø trasø. O
prisijungti prie jø reikalingos milþiniðkos lëðos. Specialistø skaièiavimu, nutiesti vieno kilometro trasà kainuoja apie 2 mln. Lt.
875 mln. Lt. Investicijø poreikis
Spàstai visiems
vandentvarkos ûkiui yra didesnis.
Tokie spàstai paspæsti miesto Mûsø manymu, reikia pakeisti
gyventojams. Reikalavimai bus centralizuotà nuotekø tvarkymo
taikomi ir sodø bendrijø nariams, koncepcijà. Tuomet bûtø galima
apsisprendusiems nuolat gyventi daug efektyviau panaudoti lëðas“,
soduose. ar didesnëje sumaiðtyje – ásitikinæs UAB „Traidenis“ geatsiduria provincija ir kaimas. Pri- neralinis direktorius Sigitas Leosiminus pamojuojama Vandens navièius.
Pasak jo, tai patvirtina ir atlikti
ástatymu, kuriame paraðyta, kad
visiems ðalies gyventojams vieno- preliminarûs Alytaus rajono Àþuodomis sàlygomis turi bûti uþtik- liniø gyvenvietës vandentiekio ir
rintas geros kokybës geriamojo nuotekø tinklø statybos skaièiavivandens tiekimas ir nenutrûksta- mai. „Vien decentralizavus nuotemas nuotekø tvarkymas. Kokia kø tvarkymo sistemà, atsisakant
vandens tiekimo ir nuotekø va- grupiniø nuotekø valymo árenginiø
lymo ûkio bûklë kaimo vietovë- ir centralizuotø nuotekø tinklø, gase? Aplinkos vadybos ir audito lima sutaupyti iki 40 proc. lëðø“, –
instituto direktorius Rimantas „ÛP“ sakë S. Leonavièius.
Lenkija jau atsisakë centraliBudrys ásitikinæs, kad vandens
tiekimas ir nuotekø valymas be- zuotø nuotekø sistemø tvarkymo.
ne labiausiai apleistas ir netvar- Kaimyninë ðalis diegia maþus lokalius nuotekø valymo árenginius.
komas rajonuose.
„Kaimo vietovëse vandens tie- Tuo tarpu Lietuva vis dar vaizduokimo ir nuotekø valymo árenginiai ja esanti turtinga ðalis, galinti sau
yra kritinës bûklës arba jø ið viso leisti gyvenvietëje, kur gyvena iki
nëra. Gyvenvietëms, kuriose gyve- 2 tûkst. gyventojø, statyti centrana iki 2 tûkst. gyventojø, árengi- lizuotus árenginius uþ 10 mln. Lt.
niø statybai finansavimas nenuma- Specialistai paskaièiavo, kad, detytas. Vandens ástatyme sakoma, centralizavus tokiø árenginiø siskad iki 2015 m. ne maþiau kaip 95 temà, lëðø poreikis bûtø perpus
proc. kiekvienos savivaldybës gy- maþesnis.
„Klaidingas kelias prie didþiøventojø turi bûti aprûpinti vieðo
vandens tiekëjo tiekiamu vandeniu jø tinklø jungti gyvenvietes. Trair gauti nuotekø tvarkymo paslau- sø tiesimas surytø visus milijonus.
gas. Labai abejoju, ar ðis siekis bus Gyvenvietëse labiausiai tiktø gruágyvendintas, ypaè kai dabar ryð- piniai nuotekø valymo árenginiai.
këja tendencija centralizuoti Lie- Esant dabartinëms kainoms raciotuvos vandens ûká“, – komentavo nalu kooperuotis 50 vartotojø.
Tiesti magistralines trasas neracioR. Budrys.
nalu, nes labai brangu. Lokalûs vaCentralizuota
lymo árenginiai iðvalo nuotekas
koncepcija atgyveno kokybiðkai“, – teigë R. Budrys.
„Mûsø bendrovë kaip tik ir
Rengiant Sanglaudos skatinimo veiksmø programà pagrindinis siûlo statyti nedidelius lokalius
dëmesys buvo skiriamas gyvenvie- árenginius, kurie kainuotø 40-50
tëms, kuriose gyvena nuo 2 iki 10 proc. pigiau nei jungti gyvenvietûkst. gyventojø. „Akivaizdu, kad tes prie magistraliniø tinklø. Topasukta centralizacijos keliu. Nuo- mis paèiomis sànaudomis Lietutekø tvarkymo statybos kainos per vos vandenvalà galime sutvarkyti
dvejus metus ðoktelëjo iki 29 proc. taip, kad lenktume bene ðvariauTuo tarpu finansavimas priemonei sià Europoje Ðveicarijà“, – pri„Vandens tiekimas ir nuotekø tvar- tarë profesionaliam poþiûriui
kymo sistemø renovavimas ir plët- „Traidenio“ generalinis direktora“ iðliko tas pats ir sudaro 1 mlrd. rius S. Leonavièius.

UAB „Traidenis“ generalinis direktorius Sigitas Leonavièius.

Ministerijai
taupymas në motais
Aplinkos ministerijos Komunalinio ûkio departamento direktoriø pavaduojanti specialistë Raminta Radavièienë tvirtino, kad geriamojo vandens tiekimas ir nuotekø tvarkymas – bendrojo intereso paslaugos. „Jos turi bûti teikiamos vadovaujantis visuotinumo,
tæstinumo, paslaugø kokybës, prieinamumo ir vartotojø apsaugos
principais. Mûsø tikslas – iki 2015
m. pasiekti, kad 95 proc. gyventojø bûtø prieinamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo
paslaugos. Tam reikia sustambinti
ámones. Esant ribotam ES lëðø kiekiui, prioritetà teikëme direktyvai
„Dël miesto nuotekø valymo“, aiðkino ministerijos atstovë.
Ministerija kitaip suvokia ir
centralizacijos esmæ. Pasak R. Radavièienës, centralizuotas vandens
tiekimo ámoniø turto valdymas bûtinas norint sumaþinti kainas vartotojams. „Maþas vandens tiekimo
ámones sujungus á stambesnes, reorganizavus jø valdymà, padidëtø
darbo naðumas, kristø vandens savikaina. Sustambinus vandens ûká,
kiekvienoje savivaldybëje turi likti tik po vienà vandens tiekëjà, jø
turi bûti ne daugiau kaip 60. Antrame reformos etape ið 60 ámoniø
turi bûti sukurta 10 regioniniø vandens teikimo ámoniø“, – pieðë vizijas R. Radavièienë.

Specialistë neatmetë ir alternatyvos. Pasak jos, priimant techninius sprendimus, geriamojo
vandens tiekimas ir nuotekø tvarkymas turi bûti organizuotas taip,
kad sprendimai dël paslaugø teikimo bûdo vamzdynais, individualiø vandens græþiniø ir valymo
árenginiø statymo turi bûti priimami iðnagrinëjus alternatyvas ir parenkant ekonomiðkiausius bûdus.
„Kitaip tariant, tik ekonominiai
skaièiavimai ir galutinë kaina vartotojams turi nulemti techninius
paslaugø teikimo sprendimus“, –
teigë ministerijos atstovë.
Gyvenimo realybë atskleidþia
kitkà. Á klausimà, kodël tokiu atveju ministerija ignoruoja maþus
lokalius nuotekø valymo árenginius, R. Radavièienë atsakë, kad
ið esmës teisës aktø reikalavimai
nedraudþia diegti maþus árenginius. Ið esmës. O gyvenime?
„Ankstesniais metais dëmesys
buvo skiriamas didþiausiems tarðos
ðaltiniams paðalinti. Finansinës lëðos buvo skiriamos didþiøjø miestø nuotekø valymo árenginiams, dabar didesná dëmesá planuojame
skirti kaimui ir uþmiesèio teritorijoms. Netiesa, kad nediegiami maþi valymo árenginiai. Vien tik apie
Vilniø daugelyje naujø gyvenamøjø rajonø árengiami lokalûs valymo
árenginiai. Jø paklausa gali didëti.
Juk netiesime vamzdynø penkiø
gyvenamøjø namø kaimui. Savivaldybës privalo parengti vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo infrastruktûros plëtros planus, atlikti
bûklës analizæ, numatyti plëtros
kryptis“, – atsakë R. Radavièienë.
Specialistë pasirëmë Nuotekø
tvarkymo reglamentu, kuriame numatoma galimybë atskirais atvejais statyti individualius arba grupinius biologinio nuotekø valymo
árenginius ar nuotekø kaupimo rezervuarus. Vis daþniau pagrindiniu nuotekø tvarkymo bûdo parinkimo rodikliu tampa kaina.

Niða korupcijai kontrolës stoka
2008 m. kovo mën. 26 d. aplinkos ministro ásakymu buvo nustatyta maþo naðumo nuotekø valymo árenginiø projektavimo, platinimo ir eksploatavimo tvarka. Ðis
ásakymas suteikë laisvæ valymo
árenginiams, jeigu jø gamintojas
turi dokumentus, patvirtinanèius
árenginiø atitiktá nustatytai specifikacijai. Ir kas ið to?
Tik tiek, kad rinkoje jau atsirado ámoniø, neturinèiø jokiø dokumentø ir liudijimø, kurios sëkmin-

gai parduoda valymo árenginius.
Kontrolë – nulinë. Tad ir tarpsta
verslo pasaulyje „feliksai“,„buitekos“, kurioms negalioja jokios taisyklës ar reikalavimai. Kontrolës
stoka sudaro sàlygas platinti nesertifikuotà produkcijà, paþeidþiant ES
direktyvas ir Lietuvos ástatymus.
Tai – ir niða korupcijai.
Ministerijos atstovë R. Radavièienë tuo tarpu lakoniðkai atsakë: „Duomenø, patvirtinanèiø korupcijos apraiðkø faktà, ðioje srityje nëra.“
Visai neseniai pati Aplinkos
ministerija gavo signalø apie Kretingos rajono Pryðmanèiø kaime
pastatytus nesertifikuotus buitiniø
nuotekø valymo árenginius. Toká
faktà konstatavo ministro ásakymu
sudaryta komisija. Netipinius Èekijos bendrovës valymo árenginius
Lietuvoje platino UAB „Hidrotechnologijos“. Komisija nustatë ir
statybø paþeidimus.
Aplinkos vadybos ir audito instituto direktorius dr. R. Budrys ásitikinæs, kad vandens tiekimo ir
nuotekø valymo sistema, veikianti Lietuvoje, nëra skaidri. Veikiau
atvirkðèiai, ásitikinæs specialistas.
„Sugalvota ir patvirtinta sertifikavimo sistema, galioja daugybë reglamentø, draudimø, taèiau
daþnai jø nepaisoma. Pirmiausia,
pastebësiu, stinga elementarios
kontrolës. Nesertifikuotø árenginiø, mano þiniomis, pastatyta gal
per 200. Nekaltinu savivaldybiø
merø, juk vietos valdþiai irgi galvà skauda, jeigu nuotekos nesutvarkytos. Norëdama pagreitinti
statybas, prisiperka neþinia ko. Pavieniai asmenys irgi patenka á gudruèiø pinkles. Tokie nesuderinti
reikalai atskleidþia didelæ netvarkà bei kontrolës stokà“, – komentavo R. Budrys.
Jo ásitikinimu, veikia ne tik nieko nereginti kontrolë, bet ir atidirbtas korupcinis mechanizmas. „Ministerija aptiktus paþeidimus vis
aiðkina atsitiktinëmis klaidomis.
Bet, ponai, ar galima vis klysti aðtuonerius metus? Ypaè uþsimojus
ES lëðas panaudoti tik gigantiðkø
árenginiø statyboms. Seniai laikas
pasakyti, kad mums netinka direktyva, numatanti statyti árenginius
tik didelëms gyvenvietëms nuo
500 iki 2 tûkst. gyventojø. Laikas
liautis iðlaidauti. Pastatome vienà
valymo árenginá ir labai daug tam
iðleidþiame pinigø. Argi neaiðku,
kad ten, kur rankos nepasiekia, kiðenës plaèiai pravertos“, – ironizavo R. Budrys.
UAB „Traidenis“ nuotraukos

Didþiausias nuotekø valymo árenginiø gamintojas Lietuvoje – UAB „Traidenis“ eksportuoja árangà
UAB „Traidenis“ árengti buitiniø nuotekø biologiniai valymo árenginiai Kintuose, Ðilutës r. á deðimtis pasaulio ðaliø.

