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Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius 
  

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau – 
asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija) gavo Aplinkos ministerijos Taršos ir 
prevencijos politikos grupės vadovo Vitalijaus Auglio 2022 m. balandžio 1 d. raštą Nr. (10)-
D8(E)-1752, kuriame buvo pateikti atsakymai į asociacijos 2022 m. vasario 1 d. prašymą Nr. 
2V. 

Tačiau, susipažinus su Aplinkos ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. raštu, asociacijai 
lieka neaišku, kokius sprendimus priėmė ministerija, rengdama Geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo projektą, kitų teisės aktų projektus, 
dėl kiekvieno iš 2020 m. gruodžio 11 d. rašte „Pasiūlymas dėl teisės aktų, susijusių su nuotekų 
išleidimu į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas ir nuotekų tvarkymu, pataisų“ pateiktų 
siūlymų. 

Ministerijos atsakymas nepakankamai tikslus, mums per painiai išdėstytas ir asociacijai 
be papildomų paaiškinimų sudėtinga jį teisingai suprasti. 

  
Todėl prašome tiksliau paaiškinti: 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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 
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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. 

  
Atsakymą galima siųsti elektroniniu paštu: vytautas.kabaila@gmail.com 
  
PRIDEDAMA: 
1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Taršos ir prevencijos politikos grupės 

vadovo Vitalijaus Auglio 2022 m. balandžio 1 d. raštas Nr. (10)-D8(E)-1752 „Dėl informacijos 
teikimo“, 3 lapai. 

2. Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2022 
m. vasario 1 d. raštas Nr. 2V „Dėl išsamesnio atsakymo į 2020 m. gruodžio 11 d. raštu pateiktą 
pasiūlymą“, 2 lapai. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2022 
m. sausio 7 d. raštas Nr. 1 V „Dėl negauto atsakymo į 2020 m. gruodžio 11 d. pateiktą 
pasiūlymą“, 2 lapai. 

6. 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. 
  
  
Asociacijos pirmininkas                                                                     Vytautas Kabaila 
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