
HIDROGRAFINIO TINKLO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJ OS 
 

Skyriaus uždaviniai yra: 
1. pagal kompetenciją nustatyti ir įgyvendinti veiksmus vandens telkinių valdymui 

vandensaugos tikslams pasiekti. 
2. pagal kompetenciją įgyvendinti ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą vandens telkinių 

tvarkymo, tvenkinių ar užtvenktų ežerų eksploatavimo sąlygų nustatymo, vandens paėmimo iš 
paviršinių vandens telkinių srityse. 

3. pagal kompetenciją nustatyti veiksmus potvynių rizikai mažinti. 
4. rinkti informaciją bei rengti ataskaitas Europos Komisijai ir kitoms tarptautinėms bei 

nacionalinėms institucijoms potvynių rizikos valdymo ir paviršinių vandens telkinių valdymo upių 
baseinų pagrindu srityse. 

5. tvarkyti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą.  
 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 
1. įgyvendindamas 1 punkte nurodytą uždavinį:  
1.1. pagal kompetenciją vykdo šias atsakingos už upių baseinų rajonų (toliau – UBR) ar jų 

dalių, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, administravimą institucijos funkcijas:  
1.1.1. atlieka vandens naudojimo ekonominę analizę; 
1.1.2. atlieka paviršinių vandens telkinių išskyrimą; 
1.1.3. atlieka žmogaus ūkinės veiklos, jos poveikių paviršiniams vandens telkiniams analizę 

ir pagrindinių paviršinių vandens telkinių (išskyrus tarpinių ir pakrantės vandens telkinių) 
vandensaugos problemų bei galimų jas apsprendžiančių priežasčių identifikavimą; 

1.1.4. rengia ir teikia siūlymus dėl siektinų vandensaugos tikslų paviršiniuose vandens 
telkiniuose; 

1.1.5. rengia upių baseinų rajonų arba jų dalių priemonių programas bei UBR valdymo 
planus nustatytiems vandensaugos tikslams pasiekti, derina jų projektus su institucijomis ir 
visuomene, pagal kompetenciją įgyvendina UBR priemonių programoje nustatytas priemones; 

1.1.6. vadovauja ir/arba atstovauja Lietuvai dvejose tarpvalstybinėse Lietuvos-Lenkijos 
darbo grupėse bei vienoje tarpvalstybinėje Lietuvos-Latvijos darbo grupėje, ir darbo grupėse su 
kitomis užsienio valstybėmis, tarptautinėmis institucijomis bei organizacijomis tarpvalstybinių 
vandens telkinių ir upių baseinų valdymo ir kitais vandensaugos klausimais; 

1.1.7. vykdo visuomenės informavimą, švietimą bei įtraukimą į vandens telkinių ir vandens 
apsaugą UBR pagrindu; 

1.2. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų apsaugos politikos srityje 
pagrindus, nuostatas; 

2. įgyvendindamas 2 punkte nurodytą uždavinį: 
2.1. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų projektus dėl 

paviršinių vandens telkinių tvarkymo darbų projektų arba dėl pranešimų apie ketinimus tvarkyti 
paviršinius vandens telkinius ir teikia juos tvirtinti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, 
rengia sprendimų projektus dėl naujų terminų paviršinių vandens telkinių tvarkymo projektams 
įgyvendinti nustatymo ir teikia juos tvirtinti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui; 

2.2. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl tvenkinių 
naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo projektus ir teikia juos tvirtinti Agentūros direktoriui 
ar jo įgaliotam asmeniui; 

2.3. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia pritarimus kartu su sąlygomis 
dėl tvenkinių ar užtvenktų ežerų darbo režimo pakeitimų, kai upėse yra labai maži debitai arba 
mažinant potvynių neigiamą įtaką aplinkai ir teikia juos tvirtinti Agentūros direktoriui ar jo 
įgaliotam asmeniui; 



2.4. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų projektus dėl leidimų 
pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo ir teikia juos pasirašyti 
Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui; 

2.5. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus, rengia ir peržiūri sąlygas naudoti 
paviršinius vandens telkinius vandeniui stacionariomis ir mobiliomis vandens išgavimo 
priemonėmis išgauti ir rengia sprendimų dėl sąlygų išdavimo, jų atnaujinimo ar panaikinimo 
projektus; 

3. įgyvendindamas 3 punkte nurodytą uždavinį: 
3.1. atlieka preliminarų potvynių rizikos vertinimą ir, prireikus, jį atnaujina; 
3.2. rengia potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius ir, prireikus, juos atnaujina; 
3.3. rengia potvynių rizikos valdymo planus, juos peržiūri ir atnaujina. 
4. įgyvendindamas 4 punkte nurodytą uždavinį: 
4.1. rengia ir teikia ES institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms ataskaitas: 
4.1.1. Europos Komisijai apie atnaujintus UBR valdymo planus ir priemonių programas; 
4.1.2. Europos Komisijai apie UBR priemonių programų įgyvendinimą; 
4.1.3. Europos Komisijai apie atliktą potvynių rizikos vertinimo peržiūrėjimą; 
4.1.4. Europos Komisijai apie potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapių peržiūrėjimą; 
4.1.5. Europos Komisijai apie potvynių rizikos valdymo planų parengimą ir peržiūrėjimą; 
4.1.6. Europos Komisijai apie vandens taršą iš žemės ūkio šaltinių; 
4.1.7. Helsinkio komisijai apie vandens taršos apkrovas; 
4.2. pagal kompetenciją rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją 

tarptautinėms ir nacionalinėms institucijoms bei visuomenei, susijusią su vandens telkinių ir 
potvynių rizikos valdymu upių baseinų pagrindu; 

4.3. rengia, tvarko ir atnaujina vandens telkinių erdvinius ir aprašomuosius duomenis, pagal 
kompetenciją tvarko ir vysto informacinės sistemos ,,Aplinkos informacijos valdymo integruota 
kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) upių baseinų rajonų valdymo posistemę;  

4.4. pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Sveikatos mokymų ir ligų 
prevencijos centrui dėl maudyklų charakteristikų sudarymo; 

4.5. pagal savo veiklos sritį talpina aktualią informaciją Agentūros interneto svetainėje; 
5. įgyvendindamas 5 punkte nurodytą uždavinį: 
5.1. registruoja Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektus; 
5.2. teikia Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenis ir informaciją 

kadastro duomenų gavėjams; 
5.3. tvarko Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro archyvą; 
5.4. vykdo Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenų nuolatinį 

atnaujinimą; 
5.5. atlieka kitas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro nuostatuose, 

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose 
nustatytas funkcijas. 

6. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas: 
6.1. pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių 

institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų; 
6.2. pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai ir dalyvauja Europos Sąjungos institucijų 

komitetų bei darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių, komisijų veikloje; 
6.3. pagal kompetenciją teikia tarnybinę pagalbą kitiems Agentūros administracijos 

padaliniams; 
6.4. pagal kompetenciją atlieka kitus veiksmus, susijusius su nurodytų funkcijų vykdymu, 

vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Agentūros direktoriaus pavaduotojo, Agentūros 
direktoriaus pavedimus. 

_________________ 


