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DĖL PASIŪLYMŲ TEISĖS AKTAMS  

 

Teisingumo ministerija dėkoja Jums už pastangas ir pateiktus pasiūlymus Lietuvos 

Respublikos civilinės saugos įstatymui, siekiant apsaugoti vartotojų interesus šiuo visiems 

sudėtingu laikotarpiu.  

Kartu atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Teisingumo ministerija, siekiant suteikti Vyriausybei 

teisę prireikus nustatyti valstybės lygio ekstremalioje situacijoje gyventojams, valstybės ir 

savivaldybių įstaigoms ir institucijoms, kitoms įstaigoms  ir ūkio subjektams būtinų prekių ir (ar) 

paslaugų maksimalias didmenines ir (ar) mažmenines kainas, taip pat kitus šių prekių ir (ar) 

paslaugų pardavimo ar teikimo būtinus apribojimus, jau yra parengusi ir Lietuvos Respublikos 

Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje 2020 m. kovo 23 d. pateikusi derinimui visuomenei ir 

suinteresuotoms institucijoms Civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo 301 

straipsniu įstatymo bei Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektus. Pastabas ir pasiūlymus minėtiems projektams galite pateikti iki šių metų kovo 25 d.   

Dėkojame už bendradarbiavimą. 

 

Teisinės apsaugos grupės vadovė                               Natalija Žilinskienė 
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