
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
Biudžetinė  įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius,

tel. (8~5) 266 3661, el. p. info@am.lt, http://www.am.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre, kodas 188602370

Nr.

Į 2022-04-12 Nr. 13V

Šiaulių miesto savivaldybės
 gyventojų asociacijai 
„Visuomeninės iniciatyvos“
El. p. vytautas.kabaila@gmail.com

DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO

Susipažinę su Jūsų 2022 m. balandžio 12 d. raštu  Nr. 13V, tiekiame informaciją.
Atsakydami į pirmąjį prašymą paaiškinti „Kokiuose Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projekto punktuose Aplinkos ministerija įtvirtino 
diferencijuotus baudų apskaičiavimo taikymo principus ir numatė teisę geriamojo vandens tiekėjui 
ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą 
taikyti baudas abonentui, kaip šie pakeitimai yra susiję su ministerijai 2020 m. gruodžio 11 d. rašte 
pateiktais siūlymais“ informuojame, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 
Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projekto (toliau – Projektas) 39 straipsnio 20 dalyje įtvirtinti 
diferencijuoti baudų apskaičiavimo taikymo principai ir numatyta teisę geriamojo vandens tiekėjui 
ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą 
taikyti baudas abonentui. Projektas su lydinčiais dokumentais paskelbtas (TAIS Nr. 22-395 (3)), 
nuoroda:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b37a8eb0c7be11ecb69ea7b9ba9d787b?jfwid=eiryxk33

Atsakydami į antrąjį prašymą paaiškinti „Kokį sprendimą priėmė Aplinkos ministerija dėl 
2020 m. gruodžio 11 d. rašte pateikto pirmojo siūlymo pakeisti Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) 
nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 67 punktą, šį punktą papildyti 
naujais 671 , 672 ir 673 punktais.“, informuojame, kad įvertinę Jūsų pateiktą siūlymą  papildyti 
Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų 
aprašo punktus ir įvertinę tai, kad Jūsų siūlomi netesybų dydžiai prilygsta baudomis, kurios gali būti 
nustatomos tik įstatymu, buvo nuspręsta Projektą papildyti nuostatomis dėl baudų reglamentavimo.

Atsakydami į trečiąjį prašymą paaiškinti „Kokiomis Vyriausybės darbo reglamento 
nuostatomis vadovaujantis buvo: 3.1. parengtas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektas, teiktas derinti per Lietuvos Respublikos Seimo 
kanceliarijos teisė aktų informacinę sistemą (TAIS); 3.2. pakartotinai teiktas Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektas, patikslintas pagal 
suinteresuotų institucijų išvadas, kartu teikiant derinimo pažymą, kurioje nurodyti suinteresuotų 
institucijų ir asmenų pasiūlymai, pastabos, paaiškinta, į kuriuos pasiūlymus, pastabas atsižvelgta, 
neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies ir argumentai, kodėl neatsižvelgta arba tik iš dalies 
atsižvelgta.“, informuojame, kad Projektas parengtas ir pateiktas derinti vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ 18 ir 33-34 punktų nuostatomis. Pažymėtina, kad ši 
informacija buvo pateikta Aplinkos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (10)-D8(E)-1752 
„Dėl informacijos teikimo“.
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