
2023 M.   
 

NAUJAUSI  TEISINIAI  DOKUMENTAI 

 

Eil. 

Nr. 
Rūšis Pavadinimas 

Institucijos 

suteiktas Nr. 

Priėmimo 

data 
Įsigaliojimo data 

      

61 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl 
statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-04-28, Identifikacinis kodas 2023-08213 
2016-12-12 įsakymas Nr. D1-878 [2016-28700] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-31 Yra pakeitimų 

D1-129 2023-04-28 

2023-04-29 
Įsakymo 1.2.7, 1.2.17, 
1.2.19, 1.2.20, 1.2.21 ir 

1.2.45 papunkčiai 
įsigalioja  

2023 m. gegužės 1 d.; 
Įsakymo 1.2.23, 1.2.29, 
1.22.30, 1.2.31, 1.2.32, 
1.2.33, 1.2.35, 1.2.36, 
1.2.37, 1.2.38, 1.2.39, 
1.2.40, 1.2.42, 1.2.43, 

1.2.44, 1.2.48, 1.2.63 ir 
1.2.64 papunkčiai 

įsigalioja  
2023 m. lapkričio 1 d 

60 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-848 „Dėl 
statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-04-28, Identifikacinis kodas 2023-08201 
2016-12-02 įsakymas Nr. D1-848 [2016-28228] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-05-01 Yra pakeitimų 
 

D1-127 2023-04-28 2023-05-01 

59 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl 
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-04-28, Identifikacinis kodas 2023-08199 
2016-11-07 įsakymas Nr. D1-738 [2016-26687]  
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-02 Yra pakeitimų 

D1-126 2023-04-28 

2023-04-29 

Įsakymo 1.2.22.2 
papunktis įsigalioja 2023 

m. gegužės 
 1 d.; Įsakymo 1.2.12 ir 

1.2.15 papunkčiai 
įsigalioja  

2023 m. lapkričio 1 d.; 
Įsakymo 1.2.1, 1.2.17, 

1.2.19, 1.2.22.3, 
1.2.22.4, 1.2.22.6, 
1.2.22.7, 1.2.22.8, 
1.2.22.9, 1.2.24.5, 
1.2.24.6, 1.2.22.7 

papunkčiai įsigalioja  
2024 m. sausio 1 d. 

58 Įsakymas 

Dėl Nacionalinio vandenų srities 2022–2027 metų plano įgyvendinimo veiksmų plano 
patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerija 

D1-122/ 
3D-286 

2023-04-26 2023-04-27 

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6bc35ab0e5f011ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6bc35ab0e5f011ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6bc35ab0e5f011ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6bc35ab0e5f011ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6bc35ab0e5f011ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8753bd40e5ca11ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8753bd40e5ca11ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8753bd40e5ca11ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc79cb30e5c911ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc79cb30e5c911ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc79cb30e5c911ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/03eba4c0e41e11ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/03eba4c0e41e11ed9978886e85107ab2


Užregistruota TAR 2023-04-26, Identifikacinis kodas 2023-08010 
 

57 Įsakymas 

Dėl palūkanų ir delspinigių dydžių nustatymo 
Priėmė Lietuvos Respublikos finansų ministerija 
Užregistruota TAR 2023-04-26, Identifikacinis kodas 2023-07980 
 

1K-150 2023-04-26 2023-05-01 

56 Įsakymas 

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21-0001, 
finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 
prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų 
tvarkymas“, ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. D1-208 
„Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21-0001, pateiktam pagal 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
05.1.1-APVA-R-007 įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ 
pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-04-24, Identifikacinis kodas 2023-07863 
2017-03-08 įsakymas Nr. D1-208 [2017-04015] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-04-25 
 

D1-118 2023-04-24 2023-04-25 

55 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. 
įsakymo Nr. EV- 90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai 
sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos 
Užregistruota TAR 2023-04-18, Identifikacinis kodas 2023-07412 
2020-04-02 įsakymas Nr. EV-90 [2020-07018] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-04-19 
 

EV-75 2023-04-17 2023-04-19 

54 Nutarimas 

Dėl valstybės perskolinamos paskolos investicijų projektui, bendrai finansuojamam iš 
Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Užregistruota TAR 2023-04-14, Identifikacinis kodas 2023-07285 
 

265 2023-04-12 2023-04-15 

53 Nutarimas 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 
O3-95 „Dėl Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų 
paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
Užregistruota TAR 2023-04-14, Identifikacinis kodas 2023-07266 
2006-12-28 nutarimas Nr. O3-95 [106106ANUTA000O3-95] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-04-15 
 

O3E-422 2023-04-14 2023-04-15 

52 Nutarimas 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos 
Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 

247 2023-04-05 2023-04-14 
Nutarimo 1.3.1 

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2e79310e40111ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a29bfb0e2a011ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a29bfb0e2a011ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a29bfb0e2a011ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a29bfb0e2a011ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a29bfb0e2a011ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a29bfb0e2a011ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a29bfb0e2a011ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a29bfb0e2a011ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a29bfb0e2a011ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a29bfb0e2a011ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aa7cd450040311e79ba1ee3112ade9bc/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4e45fa10dda311ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4e45fa10dda311ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4e45fa10dda311ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c9524cf0757c11eabee4a336e7e6fdab/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/278766f0da9911ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/278766f0da9911ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/132f5cd0da8511ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/132f5cd0da8511ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/132f5cd0da8511ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BCC0BA6F2D9E/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/54f866e0d9ca11ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/54f866e0d9ca11ed9978886e85107ab2


Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Užregistruota TAR 2023-04-13, Identifikacinis kodas 2023-07156 
2017-06-21 nutarimas Nr. 496 [2017-10853] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-04-14 iki 2023-06-30 
 

papunktis įsigalioja 2023 
m. liepos 1 d. 

51 Įsakymas 

Dėl techninės klaidos ištaisymo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. balandžio 4 
d. įsakyme Nr. D1-96 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. 
įsakymo Nr. D1-259 „Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo“ 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-04-06, Identifikacinis kodas 2023-06688 
 

D1-103 2023-04-06 2023-04-07 

50 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-880 „Dėl 
statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės 
pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-04-06, Identifikacinis kodas 2023-06674 
2016-12-12 įsakymas Nr. D1-880 [2016-28703] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-01 Yra pakeitimų 
 

D1-102 2023-04-06 

2023-04-07 
Šio įsakymo 1.2.18, 

1.2.21 ir 1.2.22 
papunkčiai įsigalioja 

2023 m. gegužės 1 d. 

49 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl 
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-04-04, Identifikacinis kodas 2023-06358 
2014-03-06 įsakymas Nr. D1-259 [2014-02982] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-08-17 Yra pakeitimų 
 

D1-96 2023-04-04 

2023-04-05 
Įsakymo 1.4.37 

papunktis įsigalioja  
2026 m. sausio 1 d. 

48 Nutarimas 

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 
„Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
Užregistruota TAR 2023-03-30, Identifikacinis kodas 2023-05893 
2019-09-02 nutarimas Nr. O3E-386 [2019-13921] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-04-01 Yra pakeitimų 
 

O3E-374 2023-03-30 2023-03-31 

47 Nutarimas 

Dėl Garantinio geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
Užregistruota TAR 2023-03-30, Identifikacinis kodas 2023-05885 
 

O3E-369 2023-03-30 2023-03-31 

46 Nutarimas 

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 
„Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
Užregistruota TAR 2023-03-30, Identifikacinis kodas 2023-05882 
2015-09-22 nutarimas Nr. O3-510 [2015-14120] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-08-26 Yra pakeitimų 
 

O3E-340 2023-03-30 2023-03-31 

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d3023f0d45911ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d3023f0d45911ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d3023f0d45911ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0d3023f0d45911ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2558e1c0d44411ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2558e1c0d44411ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2558e1c0d44411ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/58e2d3c0d2b411ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/58e2d3c0d2b411ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/afd3d660a9d911e38e1082d04585b3dd/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0740e0d0cf0211ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0740e0d0cf0211ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/706f5210cd8c11e9929af1b9eea48566/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cbd93c20cefe11ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4fb8c3f0cefd11ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4fb8c3f0cefd11ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e02a05061be11e589fccd6fa118e11c/asr


45 Nutarimas 

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 
O3-183 „Dėl Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo 
tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
Užregistruota TAR 2023-03-30, Identifikacinis kodas 2023-05881 
 

O3E-336 2023-03-30 2023-03-31 

44 Įsakymas 

Dėl Geriamojo vandens tiekimo grandinės rizikos vertinimo ir valdymo reikalavimų aprašo 
patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerija 
Užregistruota TAR 2023-03-29, Identifikacinis kodas 2023-05558 
 

V-385/D1-91 2023-03-29 2023-03-30 

43 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. 
įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų 
patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos 
Užregistruota TAR 2023-03-27, Identifikacinis kodas 2023-05337 
2017-07-04 įsakymas Nr. EV-96 [2017-11529] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 Yra pakeitimų 
 

EV-61 2023-03-27 
2023-03-28 

Įsakymo 1 punktas 
įsigalioja 2023-05-01 

42 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 D. įsakymo Nr. 
V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir 
tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-03-24, Identifikacinis kodas 2023-05242 
2011-05-13 įsakymas Nr. V-474 [1112250ISAK000V-474] Yra pakeitimų 
 

V-362 2023-03-24 2023-11-01 

41 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. 
įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį 
darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) 
Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos 
Užregistruota TAR 2023-03-24, Identifikacinis kodas 2023-05225 
2013-09-11 įsakymas Nr. V-356 [1132231ISAK000V-356] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-11-01 Yra pakeitimų 
 

EV-60 2023-03-24 
2023-03-25 

Įsakymo 1 punktas 
įsigalioja 2023-05-01 

40 Įsakymas 

Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir 
finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos finansų ministerija 
Užregistruota TAR 2023-03-24, Identifikacinis kodas 2023-05212 
2014-10-08 įsakymas Nr. 1K-316 [2014-13940] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-03-25 

1K-107 2023-03-24 2023-03-25 

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/46a24200cefd11ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/46a24200cefd11ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/46a24200cefd11ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aafb2580ce1e11ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aafb2580ce1e11ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec3cabc0cc8111ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec3cabc0cc8111ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec3cabc0cc8111ed9978886e85107ab2
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c034e6a060bc11e79198ffdb108a3753/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/645a86a0ca4211ed9978886e85107ab2
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39 Įsakymas 

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui 05.1.1-APVA-R-007-01-0001, finansuojamam 
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“, ir 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-969 „Dėl 
finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0001, pateiktam pagal 2014–2020 
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, 
gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 
įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-03-23, Identifikacinis kodas 2023-05099 
2016-12-30 įsakymas Nr. D1-969 [2016-30073] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-03-23 Yra pakeitimų 
 

D1-83 2023-03-23 2023-03-24 

38 Įsakymas 

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0004, pateiktam 
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, ir Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. D1-241 „Dėl finansavimo 
skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0004, pateiktam pagal 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 
įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-03-23, Identifikacinis kodas 2023-05095 
2017-03-22 įsakymas Nr. D1-241 [2017-04768] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-02-19 Yra pakeitimų 
 

D1-82 2023-03-23 2023-03-24 

37 Įsakymas 

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 
viršininko 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-179 „Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo 
(jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties 
pakeitimą (tvirtinamos statinio (dalies) ekspertizės rangovo / tik registruojamos) rekvizitų 
patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 
Užregistruota TAR 2023-03-22, Identifikacinis kodas 2023-05041 
 

1V-35 2023-03-22 2023-05-01 

36 Įsakymas 

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0008, 
finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 
prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, ir Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. D1-166 „Dėl finansavimo 

D1-80 2023-03-20 2023-03-21 
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skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0008, pateiktam pagal 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 
įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-03-20, Identifikacinis kodas 2023-04866 
 

35 Įsakymas 

Dėl Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų 
aprašo patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerija 
Užregistruota TAR 2023-03-14, Identifikacinis kodas 2023-04471 
 

D1-75/V-330 2023-03-13 2023-03-15 

34 Nutarimas 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 įgyvendinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Užregistruota TAR 2023-03-13, Identifikacinis kodas 2023-04421 
2002-02-26 nutarimas Nr. 280 [1021100NUTA00000280] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-03-14 iki 2023-04-30 
 

152 2023-03-08 

2023-03-14 
Nutarimo  

1.4 papunktis įsigalioja 
2023 m. gegužės 1 d. 

33 Įsakymas 

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0002, 
finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 
prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, ir Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-894 „Dėl finansavimo 
skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0002, pateiktam pagal 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 
įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-03-13, Identifikacinis kodas 2023-04402 
2016-12-16 įsakymas Nr. D1-894 [2016-29041] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-12-03 Yra pakeitimų 
 

D1-72 2023-03-13 2023-03-14 

32 Nutarimas 

Dėl valstybės perskolinamos paskolos investicijų projektui, bendrai finansuojamam iš 
Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Užregistruota TAR 2023-03-10, Identifikacinis kodas 2023-04330 
 

143 2023-03-08 2023-03-11 

31 Įsakymas 
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. 
įsakymo Nr. A1-60 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos 
specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos 

A1-148 2023-03-10 2023-03-11 
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specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams 
asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, 
nustatymo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Užregistruota TAR 2023-03-10, Identifikacinis kodas 2023-04315 
2016-02-01 įsakymas Nr. A1-60 [2016-02060] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-03-11 
 

30 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. 
įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo 
bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Užregistruota TAR 2023-03-10, Identifikacinis kodas 2023-04314 
2017-06-05 įsakymas Nr. A1-276 [2017-09594] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-03-11 
 

A1-147 2023-03-10 2023-03-11 

29 Įsakymas 

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 
viršininko 2023 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1V-25 „Dėl Pranešimo apie statybos pradžią, 
rangovo (-ų) ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų 
patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 
Užregistruota TAR 2023-03-08, Identifikacinis kodas 2023-04185 
2023-02-23 įsakymas Nr. 1V-25 [2023-03300] 
 

1V-28 2023-03-02 2023-03-10 

28 Įsakymas 

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1S-181 „Dėl 
Centrinių perkančiųjų organizacijų ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 
Priėmė Viešųjų pirkimų tarnyba 
Užregistruota TAR 2023-03-08, Identifikacinis kodas 2023-04142 
2021-12-23 įsakymas Nr. 1S-181 [2021-26830] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-03-09 
 

1S-31 2023-03-06 2023-03-09 

27 Nutarimas 

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 
„Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų 
tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
Užregistruota TAR 2023-03-02, Identifikacinis kodas 2023-03882 
2008-06-28 nutarimas Nr. O3-80 [108106ANUTA000O3-80] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-10-18 Yra pakeitimų 
 

O3E-230 2023-03-02 2023-03-03 

26 Įsakymas 

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0001, pateiktam 
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, ir Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-948 „Dėl finansavimo 

D1-59 2023-02-27 2023-02-28 
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skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0001, pateiktam pagal 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 
įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-02-27, Identifikacinis kodas 2023-03403 
2016-12-29 įsakymas Nr. D1-948 [2016-29892]  
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-03-17 Yra pakeitimų 
 

25 Įsakymas 

Dėl pranešimo apie statybos pradžią, rangovo (-ų) ir pagrindinių statybos sričių vadovų 
pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo 
Priėmė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 
Užregistruota TAR 2023-02-24, Identifikacinis kodas 2023-03300 
 

1V-25 2023-02-23 2023-03-10 

24 sakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo 
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-02-20, Identifikacinis kodas 2023-02969 
2013-07-15 įsakymas Nr. D1-528 [113301MISAK00D1-528]  
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-08-17 Yra pakeitimų 
 

D1-54 2023-02-20 2023-02-21 

23 Įsakymas 

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui 05.1.1-APVA-R-007-81-0001, finansuojamam 
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“, ir 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-102 „Dėl 
finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0001, pateiktam pagal 2014–2020 
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, 
gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo 
priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-02-15, Identifikacinis kodas 2023-02743 
2017-01-31 įsakymas Nr. D1-102 [2017-01859]  
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-12-31 Yra pakeitimų 
 

D1-52 2023-02-15 2023-02-16 

22 Nutarimas 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1388 „Dėl 
Vandentiekio skirstomuoju tinklu vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens 
programinės priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Užregistruota TAR 2023-02-15, Identifikacinis kodas 2023-02741 
 

89 2023-02-15 2023-02-16 

21 Įsakymas 
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0002, pateiktam 
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 

D1-47 2023-02-10 2023-02-11 
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„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, ir Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. D1-82 „Dėl finansavimo 
skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0002, pateiktam pagal 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 
įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-02-10, Identifikacinis kodas 2023-02554 
2017-01-25 įsakymas Nr. D1-82 [2017-01470] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-12-06 Yra pakeitimų 
 

20 Nutarimas 

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-
91 „Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo 
užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
Užregistruota TAR 2023-02-10, Identifikacinis kodas 2023-02545 
2019-04-01 nutarimas Nr. O3E-91 [2019-05216] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-02-11 
 

O3E-161 2023-02-10 2023-02-11 

19 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-
455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 
reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-02-01, Identifikacinis kodas 2023-01760 
2003-07-23 įsakymas Nr. V-455 [1032250ISAK000V-455] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-11-01 Yra pakeitimų 
 

V-141 2023-01-31 

2023-02-02 
Įsakymo 2 punktas 

įsigalioja  
2023 m. liepos 1 d. 

18 Įsakymas 

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1S-99 „Dėl 
Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir 
nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Viešųjų pirkimų tarnyba 
Užregistruota TAR 2023-01-31, Identifikacinis kodas 2023-01746 
2017-06-29 įsakymas Nr. 1S-99 [2017-11088] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-02-01 
 

1S-13 2023-01-31 2023-02-01 

17 Įsakymas 

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0005, 
finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 
prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, ir Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. D1-807 „Dėl finansavimo 
skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-11-0005, pateiktam pagal 2014–2020 metų 

D1-39 2023-01-31 2023-02-01 
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Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 
įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-01-31, Identifikacinis kodas 2023-01722 
2017-10-03 įsakymas Nr. D1-807 [2017-15766] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-06-05 Yra pakeitimų 
 

16 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl 
statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-01-30, Identifikacinis kodas 2023-01528 
2016-12-12 įsakymas Nr. D1-878 [2016-28700]  
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-11-01 Yra pakeitimų 
 

D1-37 2023-01-30 2023-01-31 

15 Įsakymas 

Dėl mažareikšmės žalos aplinkai išieškojimo išlaidų dydžio 2023 metams patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-01-27, Identifikacinis kodas 2023-01480 
 

D1-34 2023-01-27 2023-01-28 

14 Įsakymas 

Dėl Geriamojo vandens saugos išlygų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-01-26, Identifikacinis kodas 2023-01335 
 

V-120 2023-01-26 2023-01-27 

13 Nutarimas 

Dėl 2023 metų valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės investicijų 2023–2025 metų 
programoje numatytų lėšų paskirstymo 
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Užregistruota TAR 2023-01-26, Identifikacinis kodas 2023-01284 
 

57 2023-01-25 2023-01-27 

12 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-845 „Dėl 
Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-01-26, Identifikacinis kodas 2023-01274 
2017-10-16 įsakymas Nr. D1-845 [2017-16397] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-11-01 Yra pakeitimų 
 

D1-30 2023-01-26 2023-01-27 

11 Nutarimas 

Dėl valstybės perskolinamos paskolos investicijų projektui, bendrai finansuojamam iš 
Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Užregistruota TAR 2023-01-25, Identifikacinis kodas 2023-01233 
 

53 2023-01-25 2023-01-26 
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10 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-912 „Dėl 
Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-01-20, Identifikacinis kodas 2023-01032 
2015-12-14 įsakymas Nr. D1-912 [2015-19741] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 Yra pakeitimų 
 

D1-26 2023-01-20 

2023-01-21 
Įsakymo 2.2 papunktis 

įsigalioja  
2025 m. gegužės 1 d. 

9 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-111 
„Dėl Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių 
įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-01-20, Identifikacinis kodas 2023-01030 
2022-04-26 įsakymas Nr. D1-111 [2022-08415]  
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-09-22 Yra pakeitimų 
 

D1-25 2023-01-20 2023-01-21 

8 Nutarimas 

Dėl valstybės perskolinamos paskolos investicijų projektui, bendrai finansuojamam iš 
Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Užregistruota TAR 2023-01-20, Identifikacinis kodas 2023-01018 
 

45 2023-01-18 2023-01-21 

7 Nutarimas 

Dėl valstybės perskolinamos paskolos investicijų projektui, bendrai finansuojamam iš 
Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Užregistruota TAR 2023-01-20, Identifikacinis kodas 2023-01017 
 

44 2023-01-18 2023-01-21 

6 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. D1-257 „Dėl 
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų 
tvarkytojų ir su jiems nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama 
geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra dirbančių asmenų 
(įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų 
narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems 
dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių 
infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų 
sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-01-17, Identifikacinis kodas 2023-00810 
2019-05-02 įsakymas Nr. D1-257 [2019-07357] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-04-14 Yra pakeitimų 
 

D1-23 2023-01-17 2023-01-18 

5 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-749 „Dėl 
Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš klimato kaitos specialiosios 
programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-01-16, Identifikacinis kodas 2023-00745 

D1-22 2023-01-16 2023-01-17 

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/82696d1098a011ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/82696d1098a011ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/82696d1098a011ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4c41a690a25c11e58fd1fc0b9bba68a7/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/794780d0989d11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/794780d0989d11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/794780d0989d11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c59f4210c53511ec8d9390588bf2de65/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/94ad2f40988a11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/94ad2f40988a11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3fb50490988a11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3fb50490988a11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb961b40964511ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb961b40964511ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb961b40964511ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb961b40964511ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb961b40964511ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb961b40964511ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb961b40964511ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb961b40964511ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb961b40964511ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a1cb5d0700211e9a13eeecaacbc653f/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b96276d0959f11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b96276d0959f11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b96276d0959f11ed8df094f359a60216


2015-10-16 įsakymas Nr. D1-749 [2015-15673] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-29 Yra pakeitimų 
 

4 Įsakymas 

Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir 
finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos finansų ministerija 
Užregistruota TAR 2023-01-16, Identifikacinis kodas 2023-00717 
2014-10-08 įsakymas Nr. 1K-316 [2014-13940] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-17 
 

1K-11 2023-01-16 2023-01-17 

3 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-639 „Dėl 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ 
pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-01-16, Identifikacinis kodas 2023-00714 
2006-12-29 įsakymas Nr. D1-639 [106301MISAK00D1-639] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-17 
 

D1-15 2023-01-13 2023-01-17 

2 Įsakymas 

Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui 05.1.1-APVA-R-007-71-0001, finansuojamam 
pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“, ir 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-101 „Dėl 
finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001, pateiktam pagal 2014–2020 
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, 
gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 
įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-01-09, Identifikacinis kodas 2023-00428 
2017-01-31 įsakymas Nr. D1-101 [2017-01858] 
 Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-10 
 

D1-6 2023-01-09 2023-01-10 

1 Įsakymas 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-194 „Dėl 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio 
subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Užregistruota TAR 2023-01-09, Identifikacinis kodas 2023-00421 
2021-03-31 įsakymas Nr. D1-194 [2021-06606]  
Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-10 
 

D1-3 2023-01-09 2023-01-10 

 

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/db4c0e0073ce11e5906bc3a96c765ff4/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a68b7920956411ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a68b7920956411ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9a563820934d11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9a563820934d11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9a563820934d11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5BB1EEB58925/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1eee1480900c11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1eee1480900c11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1eee1480900c11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1eee1480900c11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1eee1480900c11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1eee1480900c11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1eee1480900c11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1eee1480900c11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1eee1480900c11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a3a4370e85a11e68503b67e3b82e8bd/asr
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/991c0e808fec11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/991c0e808fec11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/991c0e808fec11ed8df094f359a60216
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/325ddd80920b11eb9fecb5ecd3bd711c/asr

