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DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO

Atsakydami į Jūsų 2022 m. sausio 7 d. raštą Nr. 1V, informuojame, kad Aplinkos ministerija 
2020-12-16 raštu Nr. (10)-D8(E)-7208 „Dėl teisės akto nuostatų keitimo“ pažymėjo, jog „gautus 
pasiūlymus įvertinsime kai bus rengiami teisės akto pakeitimai“.

Informuojame, kad Aplinkos ministerija parengė Lietuvos Respublikos geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo projektą (toliau – Įstatymo projektas), 
kuriame įvertinti ir Jūsų 2020 m. gruodžio 11 d. raštu pateikti siūlymai. 

Įstatymo projektas š. m. sausio 14 d. paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 
teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS Nr. 22-395): https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c417b0e0751611ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults
=0&searchModelUUID=10a61a15-b003-443e-b945-17f3224f56fb. Pastabas ir pasiūlymus Įstatymo 
projektui galite teikti iki š. m. vasario 4 d., el. paštu: judita.vaisnoriene@am.lt.

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