
 

Vytautas Kabaila <vytautas.kabaila@gmail.com>

 
Dėl pasiūlymų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 
pakeitimo projektui 

 
Vytautas Kabaila <vytautas.kabaila@gmail.com> 2022 m. vasario 1 d. 09:35 
Kam: judita.vaisnoriene@am.lt 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ ASOCIACIJA 

„VISUOMENINĖS INICIATYVOS“ 
Asociacija, Krymo g. 8-22, LT-78255 Šiauliai; tel.: (8 41) 453 555, 8 698 88877; el. p. - vytautas.kabaila@gmail.com 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303249337 
  

2022-02-01     Nr. 3 V 
   
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius 
  
   

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Taršos ir prevencijos politikos grupės 
vadovo Vitalijaus Auglio 2022 m. sausio 18 d. rašte Nr. (10)-D8(E)-309 „Dėl informacijos 
teikimo“ rašoma, jog ministerija parengė Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo projektą (toliau – Įstatymo projektas). 

Šiame rašte taip pat pažymėta, kad Įstatymo projektas š. m. sausio 14 d. buvo paskelbtas 
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje, kad pastabas ir 
pasiūlymus Projektui galima teikti iki š. m. vasario 4 d., e. paštu judita.vaisnoriene@am.lt 

Trys Šiaulių miesto nevyriausybinės organizacijos - viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos 
kolegija, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau – 
asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija) ir asociacija „Lieporių bendruomenės 
centras“ – parengė ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 2020 m. gruodžio 11 d. raštu 
pateikė 3 siūlymus dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pataisų. 

Darome prielaidą, kad Įstatymo projekto 3 straipsnio „Pagrindinės šio įstatymo sąvokos“ 
47 dalis buvo parengta atsižvelgiant ir į mūsų siūlymą dėl sąvokos „ūmi tarša“ išaiškinimo, 
tačiau tokios prielaidos oficialaus patvirtinimo iš Aplinkos ministerijos dar negavome. 

  
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 8 straipsnio 2 ir 9 

punktų nuostatomis, siūlome Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 
pakeitimo projekte: 

1. Išaiškinti ir įteisinti teršėjo sąvoką, apimančią ne tik nuotekų tvarkytoją, kuris 
nuotekas po valymo išleidžia į gamtinę aplinką, bet ir abonentą, kuris nuotekas išleidžia į 
centralizuotąją nuotekų surinkimo sistemą. Šią sąvoką siūlome išdėstyti taip: „Teršėjas - tai 
asmuo, išmetantis (išleidžiantis, paskleidžiantis) teršalus į aplinką arba perduodantis juos 
tvarkyti į kito asmens inžinerinę infrastruktūrą; 

2. Apibrėžti žalą ir neišvengiamą (realią) žalos grėsmę aplinkai galinčius sukelti 
šaltinius, susijusius su nuotekų tvarkymu ir išleidimu tiek į aplinką, tiek ir į centralizuotąsias 
nuotekų surinkimo sistemas. 

  
PRIDEDAMA: 



Lapas 2 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai skirtas 2020 m. gruodžio 11 d. raštas 
„Pasiūlymas dėl teisės aktų, susijusių su nuotekų išleidimu į centralizuotąsias nuotekų 
surinkimo sistemas ir nuotekų tvarkymu, pataisų“, 12 lapų. 

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020 m. gruodžio 14 d. elektroninis 
laiškas apie 2020 m. gruodžio 11 d. rašto „Pasiūlymas dėl teisės aktų, susijusių su nuotekų 
išleidimu į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas ir nuotekų tvarkymu, pataisų“ 
registraciją (reg. Nr. D7-15860), 1 lapas. 

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Taršos ir prevencijos politikos grupės 
vadovo Vitalijaus Auglio 2022 m. sausio 18 d. raštas Nr. (10)-D8(E)-309 „Dėl informacijos 
teikimo“, 2 lapai. 
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