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DĖL SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮGYVENDINAMŲJŲ
TEISĖS AKTŲ PRIĖMIMO
Atsakydami į Jūsų raštą, norėtume atkreipti dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, už pavestas valdymo sritis yra
atsakingi ministrai. To paties įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ministerijos
formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos
įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse. Atsižvelgiant į tai, Jūsų rašte nurodyto
įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus įgaliota rengti Aplinkos ministerija.
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LIETUVOS VYRIAUSYBES KANSLERIUI

ALGIRDUI STONdAIdIUI
LietuvosRespublikossodininkqbendrijqistatymoNr.IX-I934 2,6,7,'8,11,12,14,
15,16,17,18,19,2I,22,24,27 straipsniq irpenktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir fstatymo
papildymo 22-l straipsniu istatymas Nr. XIII-2647 i5leistas 2019 m. gruodZio 10 d. Sio istatymo l9
straipsnyje nurodoma:

t.

Sis istatymas, i5skynrs Sio straipsnio

2 dali, isigalioja

2020 m. sausio 1 d.

' 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybe iki 2019 m. gruodZio 31 d. priima Sio istatymo
igyvendinamuosius teises aktus.

Sio istatymo lgyvendinimui laiku nebuvo priimti teises aktai. Lietuvos sodininkai

(

22000

turimq sklypq, tiesiogiai uZinteresuotq sodininkq klausimais b0tq apie 500000 Lietuvos gventojq)
nekantriai laukia teises aktq pasirodymo. Norime Zinoti kokiais terminais pasirodys teises aktai ir
kas

juos ruoS.
Gerbiamas Kancleri, nepaveskite ruo5ti teises aktus Aplinkos ministerijai, ner jos ministras

Kgstutis MaZeika, dar btidamas LR Seimo aplinkosapsaugos komiteto pirmininku

ir

biidamas

ministru, 3 metus Zlugde mi4imo istatymo svarstumq, 2019 m. gruodZio men. pas Jus iniciavo
sodininkq istatymo panaikinimo klausim4.

Tikimes operatyvaus JDsq sprendimo.Nedaleiskite, kad Sio lstatymo nei5tiktq 2014 m.
sodininkq bendrijq istatymo pataisq likimas.
Lietuvos sodininkq bendrijq asociacij o s pirm ininkas
Juozas Ravinis.

