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Vyriausybės kanceliarijai

DĖL TEISĖS AKTO NUOSTATŲ KEITIMO

Išnagrinėję Vyriausybės kanceliarijos 2020-11-05 raštu Nr. S-4556 persiųstą Jūsų 2020-10-21 
raštą Nr. 27V (toliau – raštas Nr. 1) ir Aplinkos ministerijai pateiktą 2020-10-24 raštą Nr. 28V 
(toliau – raštas Nr. 2), pagal kompetenciją teikiame informaciją dėl teisės aktų nuostatų keitimo.

Atsakydami į rašte Nr. 1 pateiktus klausimus, informuojame, kad Geriamojo vandens tiekimo 
ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašui1 (toliau – teisės aktas) 
parengtus pasiūlymus dėl konkrečių nuostatų keitimo, galite teikti Aplinkos ministerijai. Gautus 
pasiūlymus įvertinsime kai bus rengiami teisės akto pakeitimai.

Atsakydami į rašte Nr. 2 pateiktą prašymą, informuojame, kad vadovaujantis Vyriausybės 
darbo reglamento2 18 punkto nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. 
nutarimo Nr. 126 „Dėl viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ 
projektas (toliau – projektas) buvo teikiamas derinti suinteresuotoms institucijoms per Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinę sistemą (toliau – TAIS). Pažymėtina, kad 
projektui pateiktos pastabos ir pasiūlymai buvo vertinti ir aptarti suinteresuotų institucijų 
pasitarimuose, kurių metu priimtus kompromisinius sprendimus Aplinkos ministerija susistemino ir 
atitinkamai pakoreguotą projektą pateikė tvirtinti Vyriausybei.

Su projektu susijusia informacija (institucijų teiktomis pastabomis, išvadomis ir derinimo 
pažymomis) galite susipažinti TAIS: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/126844405ae211e5a9129f08109b20ec?positionInSearchResults
=0&searchModelUUID=166ce976-1d2e-4eb2-81bc-e6f402ba7523 (projekto Nr. 14-8383(9)).

Judita Vaišnorienė

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio  31 d. nutarimas Nr.126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 
tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“. 
2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 728 „Dėl Vyriausybės darbo reglamento 
patvirtinimo“.
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