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DĖL PRITARIMO TEISĖS AKTŲ PATAISŲ INICIJAVIMUI

Atsakydami  į  Šiaulių  miesto  savivaldybės  gyventojų  asociacijos  „Visuomeninės
iniciatyvos“ (toliau - Asociacija) 2020-04-24 raštą Nr. 12 SA (toliau - raštas) informuojame, kad
rašte išdėstyti klausimai buvo aptarti su UAB „Šiaulių vandenys“ (toliau - Bendrovė).

Pažymime,  kad  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  -  Savivaldybės
administracija)  ir  Bendrovė  pritaria  Asociacijos  rodomai  iniciatyvai.  Asociacijos  rašte  minimi
teisės aktai, kuriuose gausu ydingo ir koreguotino šiuo metu vandentvarkos sektoriaus atžvilgiu
taikomo teisinio reglamentavimo. 

Bendrovės  nuomone,  esamas  teisinis  reglamentavimas  sukuria  prielaidas
vandentvarkos įmonėms taikyti nepagrįstą administracinę atsakomybę ir neproporcingas iš delikto
kylančias mokestines prievoles. Tokia situacija yra absoliučiai netoleruotina, prieštarauja „teršėjas
moka“, koonstituciniam teisinės valstybės proincipui, kartu niekaip neprisideda prie tikslų Europos
sąjungos  vandens  politikos  srityje  realaus  įgyvendinimo  ir  galų  gale  pažeidžia  kiekvieno
gyventojo, besinaudojančio bendrovės paslaugomis, teisėtus interesus ir lūkesčius.

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, Savivaldybės administracija ir Bendrovė
sutinka prisidėti prie Asiciacijos rodomos iniciatyvos ir teikti bet kokius komentarus, pasiūlymus ir
konsultacijas  Asociacijai,  susijusius  su  neatidėliotinu  poreikiu  keisti  ydingą  teisinį
reglamentavimą.

Administracijos direktorius Antanas Bartulis
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