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Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

2021-10Į 2021-10-18

Nr. (4)-SDNr. 1D-5869

DĖL NUTARIMO PROJEKTO PAKARTOTINIO DERINIMO
Lietuvos savivaldybių asociacija išnagrinėjo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos 2021 m. spalio18 d. raštu Nr. 1D-5869 „Dėl nutarimo projekto pakartotinio derinimo“
pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1426 „Dėl
Priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir uždraudimo toliau važiuoti tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo projektą ir informuoja, kad šiam projektui savivaldybės pastabų nepateikė.
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