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Išnagrinėję Jūsų 2022 m. vasario 1 d. raštą Nr. 2V, informuojame, kad vadovaujantis  
Aplinkos ministerijos nuostatų1 8.3.23 papunkčiu, Aplinkos ministerija pagal kompetenciją vykdo 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo valstybinį valdymą ir reguliavimą. Atsižvelgiant į 
tai, Aplinkos ministerijai pavesta rengti teisės aktus, susijusius su geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo reglamentavimu.

Pažymėtina, kad 2020-12-16 raštu Nr. (10)-D8(E)-7208 „Dėl teisės akto nuostatų keitimo“ 
pažymėjome, jog „gautus pasiūlymus įvertinsime kai bus rengiami teisės akto pakeitimai“. 
Atkreiptinas dėmesys, kad labai panašius pasiūlymus dėl netesybų ar nuostolių reglamentavimo, kai 
abonentas nesilaiko sutartinų įsipareigojimų neišleisti nuotekų, kurių užterštumas didesnis už 
nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ir  
kitus aspektus pateikė ir Lietuvos vandens tiekėjų asociacija 2020-04-06 raštu Nr. 35 „Dėl teisinio 
reguliavimo keitimo“. 

Rengdami Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo projektą (toliau – 
Įstatymo projektas) ir įvertinę Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos bei Jūsų rašte pateiktą 
informaciją, kad šiuo metu „teisės aktų trūkumai neleidžia nuotekų tvarkytojams tinkamai vykdyti 
gamybinių įmonių į miesto centralizuotąją nuotekų surinkimo sistemą išleidžiamų nuotekų 
laboratorinės kontrolės, o nustačius sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo atvejus – taikyti 
netesybas, proporcingas abonento veiksmais ar neveikimu nuotekų tvarkytojų padarytai žalai“, kad 
teisės aktuose nustatyta netesybų taikymo tvarka neužtikrina geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų 
tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojų patiriamų nuostolių padengimo ir taršos prevencijos, buvo 
nuspręsta Įstatymo projektą papildyti „Ūmios taršos sąvoka“, įtvirtinti diferencijuotus baudų 
apskaičiavimo taikymo principus ir numatyti teisę geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų 
tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą taikyti baudas 
abonentui. 

Pažymėtina, kad vadovaujantis Vyriausybės darbo reglamento2 nuostatomis, parengtas teisės 
akto projektas teikiamas derinti per Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 
informacinę sistemą (toliau – TAIS). Kai patikslintas pagal suinteresuotų institucijų išvadas teisės 
akto projektas teikiamas pakartotinai, kartu teikiama derinimo pažyma, kurioje nurodoma 
suinteresuotų institucijų ir asmenų pastabos ir pasiūlymai, į kuriuos neatsižvelgta arba atsižvelgta iš 
dalies ir argumentai, kodėl neatsižvelgta arba tik iš dalies atsižvelgta į suinteresuotų institucijų ir 

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
nuostatų patvirtinimo“.
2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo 
reglamento patvirtinimo“ 18 p., 33-34 p.
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asmenų pastabas ir pasiūlymus.
Informuojame, kad Aplinkos ministerijos parengtas Įstatymo projektas su lydinčiais 

dokumentais pakartotinai paskelbtas (TAIS Nr. 22-395 (2)), nuoroda: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cd3517f0ab8d11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-f3xm4a9rh. Su 
Įstatymo projektu pateiktoje derinimo pažymoje nurodyti ir Jūsų pasiūlymai į kuriuos neatsižvelgta 
ir atsižvelgta iš dalies ir nurodyti argumentai, kodėl neatsižvelgta arba tik iš dalies atsižvelgta.

Pastabas ir pasiūlymus Įstatymo projektui galite teikti iki š. m. balandžio 11 d., el. paštu: 
judita.vaisnoriene@am.lt.

J. Vaišnorienė 8~695 54 136, el. p. judita.vaisnoriene@am.lt
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