
Atsakingos vandentvarkos asociacijos „Vandens jėga“ veiklos planas 2022: 

Nr. Tikslas Veiksmai  Laukiamas rezultatas Rodiklis (KPI) 

I. Vykdyti asociacijos plėtrą 1.Prisistatyti asociaciją valdžios institucijoms – iki 2022 09 01 
2. Pristatyti asociaciją kitoms 7 vandentvarkos įmonėms (potencialioms naujoms 
narėms) – iki 2022 09 01 
3.Pristatyti asociaciją visuomenei – iki 2022 09 01 
4.Sukurti asociacijos svetainę. Palaikyti joje aktualijų srautą – iki 2022 10 01 
5. Turėti pirminius pokalbius su 1-2 kviečiamomis prisijungti vandentvarkos 
įmonėmis – iki 2022 12 31 
6. Įregistruoti asociaciją lobistų veikloje – iki 2022 10 31 
7. Parengtas strateginis asociacijos veiklos ir plėtros planas 2023 – 2024 m. – iki 
2022 12 31 

Įgyvendinti visi suplanuoti veiksmai: 
sėkmingai startavusi asociacijos veikla, 
pasirengta tolesniems asociacijos veiklos 
plėtros etapams.  

Asociacijos 
žinomumas tarp 
susijusių grupių. 
(Priemonė 
pamatuoti – 
apklausa).  

II. Aktyviai dalyvauti, 
įgyvendinant Aplinkos 
ministerijos numatytą 
vandentvarkos sektoriaus 
pertvarkos modelį 

1. Atlikti asociacijos narių lūkesčių pertvarkos modeliui analizę – iki 2022 10 31 
2. Suformuoti pasiūlymus dėl pertvarkos modelio ir pateikti nuo asociacijos 
susijusioms institucijoms – iki 2022 12 31 
 

Surastas visas asociacijos nares maksimaliai  
tenkinantis vandentvarkos įmonių 
pertvarkymo modelis. Suformuoti ir pateikti 
pasiūlymai dėl tokio modelio taikymo 
atsakingoms institucijoms. 

Suformuotų 
pasiūlymų skaičius 
Pasiūlymų į 
kuriuos atsižvelgta 
skaičius 

III.  Gauti ir su didžiausia grąža 
narėms panaudoti iš ES ir kitų 
šalies struktūrinių fondų 
pagal skirtingas ministerijų 
programas skiriamą 
finansavimą vandentvarkos 
sektoriui modernizuoti 

1.Inicijuoti finansinių priemonių aprašų korekcijas, kad asociacijos narės gautų 
didžiausią finansinę naudą – iki 2022 12 31. 
 

Peržiūrėti ir esant poreikiui pakoreguoti 
finansinių priemonių aprašai, siekiant kad 
narės maksimaliai atitiktu aprašų keliamus 
reikalavimus ir gautų maksimalią finansinę 
naudą 

Pasiūlytų 
korekcijų skaičius  
Įtrauktų į aprašus 
korekcijų skaičius. 

IV. Inicijuoti esminius pokyčius 
veiklos reguliavime: tvarkų, 
nuostatų pakeitimus 

1. Skubos tvarka suformuoti pasiūlymus LR Vyriausybei dėl pabrangusių 

energetinių resursų – el. ir dujų kompensavimo – iki 2022 10 31 
2. Surinkti narių lūkesčius veiklos reguliavimo korekcijoms – iki 2022 10 31 
3. Suformuoti pasiūlymus AM dėl mokesčio už išleidžiamus teršalus mažinimo – iki 
2022 10 31 

Asociacijos kompetencijos ribose išspręsta 
opiausia šiuo metu vandentvarkos sektoriui 
problema – gautas kompensavimas dėl 
brangstančių energetinių resursų. Nuolat 
palaikomas dialogas su institucijomis dėl 
reguliavimo švelninimo 

Pateiktų 
pasiūlymų – 
pasiūlymų į 
kuriuos atsižvelgta 
skaičius. 

V.  Įgyvendinant bendrus 
projektus prisidėti prie 
pilietiškos aplinkosaugos 
kūrimo, bendruomenės 
švietimo atsakingo vartojimo, 
taršos mažinimo ir kt. 

1. Parengti asociacijos komunikacijos planą – iki 2022 10.31 
2. Suorganizuoti renginį plačiajai visuomenei, atkreipiantį dėmesį į  asociacijos 
veiklą ir vandentvarkos sektoriaus aktualijas – 2022 10 31 
3. Nuo asociacijos (kaip administruojančios ar jungtinėje veikloje su partneriais) 
parengti paraišką finansavimui gauti pagal visuomenės švietimo, ugdymo tvarumo 
atsakingo vartojimo ar pan. priemones – iki  2022 12 31 

Asociacija žinoma tiek tarp tikslinių grupių. 
Tiek ir visuomenėje, siejama su pokyčiais 
vandentvarkoje, teikianti maksimalią naudą 
esamoms ir patraukli naujoms narėms 

Asociacijos 
paminėjimo 
žiniasklaidoje 
skaičius 

 


