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

  
Trys nevyriausybinės organizacijos - viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija, Šiaulių 

miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ ir asociacija „Lieporių 
bendruomenės centras“ - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 2020 m. gruodžio 11 d. 
pateikė pasiūlymą dėl teisės aktų, susijusių su nuotekų išleidimu į centralizuotąsias nuotekų 
surinkimo sistemas ir nuotekų tvarkymu, pataisų. Pasiūlymo registracijos Nr. D7-15860. 

Į ministerijoje vyksiantį pasiūlymo svarstymą prašėme pakviesti jį parengusių ir 
pasirašiusių nevyriausybinių organizacijų atstovus. 

Iki šiol jokios informacijos iš Aplinkos ministerijos negavome. 
  
Vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymo, Teisės gauti informaciją ir duomenų 

pakartotinio naudojimo įstatymo, Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo 
administravimo subjektuose taisyklių, Aplinkos apsaugos įstatymo 8 straipsnio 2 ir 9 punktų 
nuostatomis, prašome informuoti apie vykusius svarstymus bei priimtus sprendimus vertinant 
trijų nevyriausybinių organizacijų – viešosios įstaigos Šiaurės Lietuvos kolegija, Šiaulių miesto 
savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ ir asociacijos „Lieporių 
bendruomenės centras“ - Aplinkos ministerijai 2020 m. gruodžio 11 d. pateiktą pasiūlymą dėl 
teisės aktų, susijusių su nuotekų išleidimu į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas ir 
nuotekų tvarkymu, pataisų. 

  
PRIDEDAMA: 
1. 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. 

2. 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. 

  



Lapas 2 

Apie šio elektroninio laiško gavimą prašome informuoti Asmenų prašymų ir skundų 
nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių 31 punkte nustatyta tvarka. 
  
  
Asociacijos pirmininkas                                                                     Vytautas Kabaila 
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