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BENDROVĖS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS 

 

I. BENDRIEJI TEISĖS AKTAI 

 

- 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucija (paskelbta: Lietuvos aidas 1992, Nr. 

220-0; Žin. 1992, Nr.33-1014, i. k. 0921010KONSRG922324); 

- 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Nr. VIII-1835 (Žin., 

2000, Nr. 64-1974, Nauja redakcija nuo 2004-01-01 Nr. IX-1889, atitaisymas skelbtas Žin., 

2004, Nr. 33); 

- 2016 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir 

įgyvendinimo įstatymas Nr. XII-2603 (TAR. 2016-09-19 Nr. 2016-23709); 

- 2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, 

įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr.1864 ( Žin. 2000-09-06, Nr. 74-2262, Žin. 2000, 

Nr.77-0; Žin. 2000, Nr.80-0; Žin. 2000, Nr.82-0, i. k. 1001010ISTAIII-1864);  

- 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. 

I-1374 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1426 (TAR, 2018-07-11, Nr. 11733);  

- 1997 m. liepos 2 d. Nr. VIII-371 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

įstatymas Nr. VIII-371 (Žin., 1997-07-16, Nr. 67-1659, Nauja redakcija nuo 2020-01-01, Nr. 

XIII-2274,  TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11194;  

- 2002 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas Nr. IX-904 

(Valstybės žinios, 2002-06-12, Nr. 57-2297, i. k. 1021010ISTA00IX-904); 

- 2003 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Nr. IX-

1672 (2003-07-16, Nr. 70-3170, i. k. 1031010ISTA0IX-1672); 

- 1995 m. gruodžio 5 d. Nr. I-1115 Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas Nr. 

I-1115 (Žin., 1995-12-30, Nr. 107-2389, Nauja redakcija nuo 2005-01-01, Nr. IX-2084, 2004-

03-30, Žin. 2004, Nr. 57-1982 (2004-04-20), i. k. 1041010ISTA0IX-2084);  

- 2006 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo 

įstatymas Nr. X-752 (Žin., 2006-07-27, Nr. 82-3254); 

- 2018 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo XII-1428 

pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1299 (TAR, 2018-07-03, Nr. 11180);  
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- 1998 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas Nr. VIII-97 (Žin. 

1998-12-31, Nr. 115-3230,Nauja įstatymo redakcija nuo 2010-01-01, Nr. XI-635, 2009-12-

22, Žin., 2009, Nr. 159-7207 (2009-12-31); 

- 1991 m. birželio 26 d.  Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas 

(Lietuvos aidas, 1991,  Nr. 132-0 , Nauja redakcija nuo 2004-09-01, Nr. IX-2331, 2004-07-

08, Žin. 2004, Nr. 115-4274 (2004-07-24), i. k. 1041010ISTA0IX-2331); 

- 2016 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus 

nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas Nr. XII-2604 (TAR, 2016-09-19, Nr. 23708); 

- 2000 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo 

įstatymas Nr. IX-110, (Žin., 2000, Nr. 111-3574; Nauja redakcija nuo 2017 01 01 TAR, 2016, 

Nr. 2016-20641);   

- 1995 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120 

(1995-12-30, Nr. 107-239, Nauja įstatymo redakcija nuo 2014-01-01, Nr. XII-407, 2013-06-

27, Žin., 2013, Nr. 76-3824 (2013-07-16);  

- 1991 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas Nr. I-

1336, (Lietuvos Aidas, Nr. 107; 1991, Nr. 17-447; Žin., 2004, Nr. 171-6295; nuo Nauja 

redakcija nuo 2017 01 01TAR, 2016-07-15, Nr. 2016-20645);  

-  2002 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas Nr. IX-1007 

(Žin. 2002-07-19, Nr. 73-3085);   

- 2002 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas Nr. IX-751 

(Žin. 2002, Nr. 35-1271; Žin. 2002, Nr.40-0; Žin. 2002, Nr.46-0; Žin. 2002, Nr.48-0, i. k. 

1021010ISTA00IX-751);  

- 2001 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas Nr. IX-675 (Žin. 

2001, Nr. 110-3992, i. k. 1011010ISTA00IX-675);  

- 2020 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo VIII-

1183 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-3158 (TAR, 2020-07-07, Nr. 15136);  

- 2002 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų 

apsaugos įstatymas Nr. IX-1132 (Žin., 2002-10-30, Nr. 103-4604,  Nauja redakcija nuo 2018-

03-01 Nr. XIII-992, 2018-01-12, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-01004); 

- 2020 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 

vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų veiklos vertinimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr.7 (TAR, 2020-01-

09, Nr. 295); 
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- 2007 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl prašymų ir skundų 

nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių  

patvirtinimo“ Nr. 875 (Žin., 2007-09-01, Nr. 94-3779, Nauja redakcija nuo 2017-11-23, Nr. 

933, 2017-11-15, paskelbta TAR 2017-11-22, i. k. 2017-18411)  

 

II. SPECIALIEJI TEISĖS AKTAI 

(pagal veiklos sritis): 

 

- 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Nr. VIII-1835 (Žin., 

2000, Nr. 64-1974, nauja redakcija nuo 2004-01-01 Nr. IX-1889, atitaisymas skelbtas Žin., 

2004, Nr. 33);  

- 1996 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas Nr. I-1452 (Žin., 1996-08-

02, Nr. 74-1768, Nauja redakcija nuo 2018-05-01, Nr. XIII-982, 2018-01-12, paskelbta TAR 

2018-01-23, i. k. 2018-01000); 

- 1996 m. kovo Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 19 d. Nr. I-1240 Žin. 1996, Nr. 32-

788, i. k. 0961010ISTA00I-1240, Nauja redakcija nuo 2017-01-01, Nr. XII-2573, 2016-06-

30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20300); 

- 1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

įstatymas Nr. I-733 (Žin. 1995, Nr. 3-37, i. k. 0941010ISTA000I-733, statymo pavadinimo 

pakeitimas, Nr. IX-2452, 2004-09-28, Žin., 2004, Nr. 153-5571, 2004-10-19, Nauja įstatymo 

redakcija nuo 2005-04-19, Nr. IX-2452, 2004-09-28, Žin., 2004, Nr. 153-5571 (2004-10-19); 

- 1993 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas Nr. I-301 (Žin. 

1993, Nr. 63-1188, i. k. 0931010ISTA000I-301, Nauja įstatymo redakcija nuo 2001-12-28, 

Nr. IX-628, 2001-12-04, Žin., 2001, Nr. 108-3902 (2001-12-28); 

- 1998 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII-787 (Žin. 

1998, Nr. 61-1726, i. k. 0981010ISTAVIII-787, Nauja įstatymo redakcija nuo 2003-01-01, 

Nr. IX-1004, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 72-3016 (2002-07-17); 

- 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. 

XIII-2166 (TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09862); 

- 2017 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymas Nr. XIII-529 (AR, 2017-07-05, Nr. 11562); 

- 1991 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius 

įstatymas (Lietuvos aidas 1991, Nr. 67-0; Žin. 1991, Nr.11-274, i. k. 0911010ISTA00I-1163, 
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Nauja redakcija nuo 2007-01-01, Nr. X-616, 2006-05-25, Žin. 2006, Nr. 65-2382 (2006-06-

10), i. k. 1061010ISTA000X-616); 

- 1995 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas . Nr. I-1034,  (Žin. 1995, 

Nr. 63-1582, i. k. 0951010ISTA00I-1034, Nauja redakcija nuo 2020-07-01, Nr. XIII-2481, 

2019-10-15, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17357);  

- 1994 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas Nr. I-446 (Žin. 1994, Nr. 34-

620, i. k. 0941010ISTA000I-446, Nauja įstatymo redakcija nuo 2004-02-21, Nr. IX-1983, 

2004-01-27, Žin., 2004, Nr. 28-868 (2004-02-21); 

- 1997 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas Nr. VIII-529 

(Žin. 1997, Nr. 112-2824, i. k. 0971010ISTAVIII-529, Nauja redakcija nuo 2006-05-20,Nr. 

X-595, 2006-05-04, Žin. 2006, Nr. 57-2025 (2006-05-20), i. k. 1061010ISTA000X-595 

- 1999 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas Nr. VIII-1392 

(Žin. 1999, Nr. 98-2813, i. k. 0991010ISTAIII-1392);  

- 1992 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas Nr. 20-0 (Lietuvos 

aidas 1992, Nr. 20-0; Žin. 1992, Nr.5-75, i. k. 0921010ISTA00I-2223);  

- 2001 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas Nr. IX-433 (Žin. 

2001, Nr. 64-2327, i. k. 1011010ISTA00IX-433);  

- 2006 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymas Nr. X-764 (Žin. 2006, Nr. 82-3260, i. k. 1061010ISTA000X-764, Nauja redakcija 

nuo 2014-11-01, Nr. XII-939, 2014-06-12, paskelbta TAR 2014-06-17, i. k. 2014-07685); 

- 2016 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 

socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 pakeitimo įstatymas Nr. XII-2472 (TAR 2016-

07-05, i. k. 2016-18827) 

 

Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų šalinimo infrastruktūros plėtra ir 

rekonstrukcija 

 

- 1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

įstatymas Nr. I-733 (Žin. 1995, Nr. 3-37, i. k. 0941010ISTA000I-733, statymo pavadinimo 

pakeitimas, Nr. IX-2452, 2004-09-28, Žin., 2004, Nr. 153-5571, 2004-10-19, Nauja įstatymo 

redakcija nuo 2005-04-19, Nr. IX-2452, 2004-09-28, Žin., 2004, Nr. 153-5571 (2004-10-19); 

- 1993 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas Nr. I-301 (Žin. 

1993, Nr. 63-1188, i. k. 0931010ISTA000I-301, Nauja įstatymo redakcija nuo 2001-12-28, 

Nr. IX-628, 2001-12-04, Žin., 2001, Nr. 108-3902 (2001-12-28); 
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- 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. 

XIII-2166 (TAR 2019-06-19, i. k. 2019-09862); 

- 1995 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas Nr. I-1034,  (Žin. 1995, Nr. 

63-1582, i. k. 0951010ISTA00I-1034, Nauja redakcija nuo 2020-07-01, Nr. XIII-2481, 2019-

10-15, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17357);  

- 1994 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas Nr. I-446 (Žin. 1994, Nr. 34-

620, i. k. 0941010ISTA000I-446, Nauja įstatymo redakcija nuo 2004-02-21, Nr. IX-1983, 

2004-01-27, Žin., 2004, Nr. 28-868 (2004-02-21); 

- 1996 m. kovo Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 19 d. Nr. I-1240 Žin. 1996, Nr. 32-

788, i. k. 0961010ISTA00I-1240, Nauja redakcija nuo 2017-01-01, Nr. XII-2573, 2016-06-

30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20300); 

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai Dėl statybos techninio reglamento:  

 STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin. 2002, Nr. 42-1586, 

i. k. 102301MISAK00000173, Nauja redakcija nuo 2016-10-12, Nr. D1-669, 2016-10-10, 

paskelbta TAR 2016-10-11, i. k. 2016-24939); 

 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (TAR 2016-11-21, i. k. 2016-27168); 

 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ Žin. 2002, Nr. 119-5372, i. k. 

102301MISAK00000622, Pakeistas skyriaus pavadinimas: Nr. D1-539, 2018-06-19, 

paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128); 

 STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ (Žin. 2012-01-07, Nr. 5-

144); 

 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR 2016-11-11, i. k. 2016-

26687);  

 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. 

 Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ (TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28700); 

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ) TAR 2016-12-05, i. k. 

2016-28228);  

 STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ (Žin. 2004, Nr. 116-4346; Žin. 

2004, Nr.166-0, i. k. 104301MISAK00D1-376);  

 STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“ (Žin. 2003, Nr. 83-3804, i. k. 103301MISAK00000390); 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.13E108ED3981
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=81f64500fbba11e99681cd81dcdca52c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.CC10C5274343
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.CC10C5274343
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=227303&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F31E79DEC55D
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.F31E79DEC55D
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b2d704e048e711e6b5d09300a16a686c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.9A2DA94909FF
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ee40c8108f9911e6b6098daee0c9a94f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B49EEDC9171B
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=73a259b0747711e8ae2bfd1913d66d57
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C11DD7347AC0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C11DD7347AC0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.EFD8078E42A8


- 2018 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas ,,Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Nr. D1-719 (TAR, 2018-07-30, Nr. 12558)“; 

- 2020 m. rugpjūčio 14 d. LR priemonių teisinio metrologinio ekonomikos ir inovacijų ministro 

įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 4-761 

„Dėl Matavimo reglamentavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“ Nr. 4-674 (TAR, 2020-

08-14, Nr. 17367);  

- Kiti aktualūs poįstatyminiai teisės aktai, susiję su įmonės vykdoma veikla:  

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai; 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai; 

 Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 

įsakymai; 

 Lietuvos Respublikos valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimai; 

 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai;  

 Lietuvos Respublikos valstybės įmonės registrų centro generalinio direktoriaus įsakymai; 

 Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymai; 

 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymai;  

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai; 

 Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymai; 

 Lietuvos Respublikos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko 

įsakymai;  

 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymai; 

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai;  

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai; 

 Lietuvos Respublikos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymai; 

 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai; 

 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymai 

 

Buhalterija ir apskaita 

 

- 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574 

(Žin., 2001-11-28, Nr. 99-3515); 



- 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės 2001-11-06 

įstatymas  Nr. IX-575 (Žin., 2001-11-28, Nr. 99-3516, Nauja redakcija nuo 2015-07-01, 

Nr. XII-1696, 2015-05-14, paskelbta TAR 2015-05-27, i. k. 2015-08160);  

- 2000 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo 

apmokėjimo įstatymas XIII-2751 (Žin., 2000-09-07, Nr. 75-2271; Įstatymo pavadinimas 

keistas: Nr. X-1773, 2008-11-06, Žin., 2008, Nr. 131-5021 (2008-11-15); 

- 2020 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, 

valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos 

(atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2021 metais, įstatymas Nr. XIV-128 (TAR, 2020-12-

29, Nr. 28984);  

- 1995 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas Nr. I-1034 Nauja redakcija 

nuo 2020-07-01: Nr. XIII-2481, 2019-10-15, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17357);  

- 1991-03-21 Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas I-1163 

(Lietuvos aidas, 1991-04-05, Nr. 67-0, Nauja redakcija nuo 2007-01-01: Nr. X-616, 2006-05-

25, Žin. 2006, Nr. 65-2382 (2006-06-10), i. k. 1061010ISTA000X-616); 

- 2020 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-

1183 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-3158 (AR, 2020-07-07, Nr. 15136); 

- 2000 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl kasos darbo 

organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 179 (2000, Nr. 15-398);  

- 2002 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl kasos aparatų 

diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. 1283 (Žin., 2002-08-23, Nr. 82-3522, 

Nauja redakcija nuo 2021-03-30: Nr. 180, 2021-03-24, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-

0623);  

- 2000 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl kasos darbo 

organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 179 (Žin. 2000-02-23, 

Nr. 15-398); 

- 2004 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 526 „Dėl 

Dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (Žin., 2004-04-30, Nr. 74-2555, 

Nauja redakcija nuo 2017-07-01: Nr. 523, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-29, i. k. 2017-

11083); 

- 2018 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. Nr. 489 Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAR, 2018-05-24, Nr. 8292);  
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- 2002 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymas 

Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų 

skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002-02-15, Nr. 16-644,; Nauja 

redakcija nuo 2010-06-18: Nr. 1K-188, 2010-06-10, Žin. 2010, Nr. 70-3480); 

- Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos nutarimais 

patvirtinti Verslo apskaitos standartai; 

- Viešosios įstaigos audito ir apskaitos tarnybos1 direktoriaus įsakymais patvirtinti Verslo 

standartų pakeitimai, papildymai; 

- Audito ir apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos rekomendacijomis nutarimais patvirtinti verslo standartai  

- Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai susiję su buhalterija, apskaita ir Verslo 

standartais 

Dokumentų ir personalo valdymo sritis 

 

- 2019 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo I-1115 10, 11, 12 

ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2473 (TAR, 2019-10-17, Nr. 16483);  

- 1995 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas Nr. I-1115 (Žin. 

1995, Nr. 107-2389, Nauja redakcija nuo 2005-01-01: Nr. IX-2084, 2004-03-30, Žin. 2004, 

Nr. 57-1982);  

- 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-100 „Dėl bendrųjų 

dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr. 32-1534);  

- 2011 m. liepos 4 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-117 „Dėl dokumentų 

rengimo taisyklių patvirtinimo“ (2011, Nr. 88-4229, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymo VE - 41 redakcija);  

- 2019 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE-41 „Dėl Lietuvos 

vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl dokumentų rengimo 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2019-08-30, Nr. 13776); 

- 2011 m. liepos 4 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-118 „Dėl dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr. 88-4230; Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro tarnyba, Įsakymas Nr. VE-68, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-

                                                             
1Nuo  2016-01-01 reorganizuotos 3 biudžetinės įstaigos:  Audito ir apskaitos tarnyba, Turto vertinimo priežiūros tarnyba 

ir įmonių bankroto valdymo departamentas prie ūkio ministerijos ir įsteigtas naujas juridinis asmuo – Audito, apskaitos, 
turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR finansų ministerijos 
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20070; Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-118 „Dėl 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo);  

- 2011 m. gruodžio 28 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-157 „Dėl dokumentų 

saugojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2012, Nr. 2-64; Nauja redakcija: 2019-12-12, įsakymo 

Nr. VE-69 redakcija);  

- 2013 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-298 „Dėl 

teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2013 Nr. 137-6952);  

- 2019 m. gruodžio 18 d . Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE-73 ,,Dėl popierinių 

dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašo“ (TAR, 2019-12-12, Nr. 

20070);  

- 2013 m. birželio 18 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-45 ,,Dėl informacinių 

sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, 

modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2013, Nr. 65-3295);  

- 2013 m. gruodžio 4 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-67 ,,Dėl elektroninių 

dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin. 2013, Nr. 125-

6407); 

- 2009 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE-60 ,,Dėl Elektroniniu  

parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo“ (Žin. 

2009, Nr. 108-4574, Nauja redakcija nuo 2016-07-01:Nr. (1.3 E)VE-60, 2016-06-16, 

paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-17168) 

Viešieji pirkimai 

 

- 2017 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491  pakeitimo 

įstatymas Nr. XIII-327 (TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07550); 

- 2017 m. gegužės 2 d. Lietuvos  Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas Nr. XIII-328 (TAR 2017-

05-04, i. k. 2017-07551); 

- Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1S-99 „Dėl 

Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir 

nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ (Nauja redakcija nuo 2019-02-01: Nr. 1S-9, 2019-01-18, 

TAR 2019-01-18, i. k. 2019-00778);  

- 2017 m. gruodžio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1S-181 „Dėl 
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naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklių patvirtinimo“ (TAR 

2017-12-29, i. k. 2017-21511);  

- 2017 m. birželio 6 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų 

pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų 

ataskaitų formų patvirtinimo“ (TAR., 2019-06-03, Nr. 8916);  

- 2017 m. birželio 19 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1S-91 „Dėl 

Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (Nauja redakcija nuo 2019-02-01: Nr. 1S-18, 2019-01-24, paskelbta TAR 2019-

01-25, i. k. 2019-01129);  

- 2017 m. birželio 21 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus  įsakymas Nr. 1S-92 „Dėl 

Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų 

viešųjų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų 

patvirtinimo“ (TAR 2017-06-22, i. k. 2017-10409);  

- 2017 m. birželio 23 d.  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1S-93 „Dėl 

Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“ (TAR, 2017-10-16, Nr. 16311);  

- 2017 m. birželio 27 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1S-94 „Dėl 

numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ Nr. 1S-94 

(TAR, 2017-06-28, Nr. 10885, Nauja redakcija nuo 2019-02-01, Nr. 1S-14, 2019-01-24, 

paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 2019-0 1133);  

- 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl 

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10886, 

Nauja redakcija nuo 2019-02-01: Nr. 1S-13, 2019-01-24, paskelbta TAR 2019-01-25, i. k. 

2019-01134);  

- 2017 m. birželio 29 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1S-105 „Dėl 

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (TAR, 2017-06-30, 

Nr. 11090, Nauja redakcija nuo 2021-01-01, TAR 2020-12-31, Nr. 29284); 

- 2021 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 35 

straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-251 (Įsigalioja 2021-12-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 

dalis įsigalioja 2021-04-27), TAR, 2021-04-26, Nr. 8623);  

- 2021 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 

48 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-252 (Įsigalioja 2021-12-01 (Įstatymo 2 straipsnio 

2 dalis įsigalioja 2021-04-27), TAR, 2021-04-26, Nr. 8626);  
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- 2020 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.1406 „Dėl 

Rekomendacijų dėl viešojo pirkimo ar pirkimo sutarties vykdymo metu galinčių kilti 

technologinių rizikų ir reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu, nustatymo pirkimo 

dokumentuose tikslingumo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2020-12-10, Nr. 

26870);  

- 2019 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1104 ,,Dėl 

Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo 

užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2019-11-07, Nr. 

17872);  

- 2017 m. birželio 23 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1S-93 „Dėl 

nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“ (TAR, 2017-06-26, Nr. 10745).  

Vidaus auditas 

- 2002 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas Nr. 

IX-1253 (Žin. 2002, Nr. 123-5540, Nauja redakcija nuo: 2020-01-01, Nr. XIII-2312, TAR i. 

k. 2019-12392);  

- 2010 liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1052 ,,Dėl Valstybės 

valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr. 

88-4637, Nauja redakcija nuo: 2021-04-30, Nr. 289, TAR i. k. 2021-09072);   

- 2020 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-195 ,,Dėl  

vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“ tvarkos aprašas (TAR, 

2020-06-30, Nr. 14531); 

- 2021-05-27 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. P2E-528 

,,Dėl vidaus kontrolės sistemos formavimo politikos gairių savivaldybės valdomoms 

įmonėms patvirtinimo“ 

(https://www.trakai.lt/data/public/uploads/2021/05/vidaus-kontroles-sistemos-formavimo-

politikos-gaires.pdf);  

- 2014 m. ,,Rekomendacinės vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo ir tobulinimo, jos vertinimo 

gairės viešojo sektoriaus subjektams“;  

(https://www.vkontrole.lt/vsa/failai/files/VIDAUS_KONTROLE_GAIRES_2014-06-

16.pdf); 

- ,,The Institute of Internal Auditors“ (Vidaus kontrolės auditorių institutas), 2020 m. liepos 

mėn. Trijų linijų modelis (https://vaa.lt/wp-content/uploads/2020/09/Trij%C5%B3-
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https://www.trakai.lt/data/public/uploads/2021/05/vidaus-kontroles-sistemos-formavimo-politikos-gaires.pdf
https://www.trakai.lt/data/public/uploads/2021/05/vidaus-kontroles-sistemos-formavimo-politikos-gaires.pdf
https://vaa.lt/wp-content/uploads/2020/09/Trij%C5%B3-linij%C5%B3-modelis.pdf


linij%C5%B3-modelis.pdf); 

Korupcijos prevencija 

 

- 2017 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas Nr. XIII-804 

(TAR, 2017-12-07, Nr. 19743);  

- 2015 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 

nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“ Nr.XII-1537 

(TAR, 2015-03-16, Nr. 3856); 

- 2002- m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl korupcijos rizikos 

analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr.1601 (Žin. 2002, Nr. 98-4339, i. k. 

1021100NUTA00001601, Nauja redakcija nuo 2017-03-18, Nr. 184, 2017-03-15, paskelbta 

TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04535) 

- 2014 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-03-12 nutarimas „Dėl teisės aktų 

projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ Nr.243 (TAR, 2014-03-20, Nr. 

3284);  

- 2020 m. gruodžio 30 d. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos  sprendimas Nr.KS-176 

„Dėl privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir 

pateikimo taisyklių patvirtinimo“ Nr.KS-176 (TAR, 2020-12-30, Nr. 29085);  

- 2011 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 

įsakymas „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ Nr.2-170 (Žin., 

2011-05-19, Nr. 60-2877); 

- 2018 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimas „Dėl Lietuvos 

Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ Nr. 1133 (TAR, 2018-11-21, Nr. 

18760) 

Asmens duomenų apsauga 

 

- 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. 

I-1374 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1426 (TAR, 2018-07-11, Nr. 11733);  

- 2018 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo XII-1428 

pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1299 (TAR, 2018-07-03, Nr. 11180);  

https://vaa.lt/wp-content/uploads/2020/09/Trij%C5%B3-linij%C5%B3-modelis.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.B96A881B578F
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=007f57d00b0f11e79ba1ee3112ade9bc


- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių 

asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  

            (https://eur-lex.europa.eu/legal- ontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT; 

- 2018 m. liepos 9 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-

63 „Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 

2018-07-10, Nr. 11665);  

- 2018 m. rugpjūčio 29 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas 

Nr. 1T-82 „Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojamos 

formos patvirtinimo“ (TAR, 2018-08-29, Nr. 13583) 

Civilinė sauga 

- 1998 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas Nr. VIII-971 

Valstybės žinios, 1998-12-31, Nr. 115-3230; Nauja įstatymo redakcija nuo 2010-01-01: Nr. 

XI-635, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 159-7207 (2009-12-31);  

- 2010 m. rugpjūčio 31 d.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl ekstremaliųjų 

situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. 1243, ( Žin., 2010-09-02, 

Nr. 104-5386;  

- 2010 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-10-20 nutarimas Nr. 1503 

„Dėl valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ Nr. 1503 (Žin., 2010-

10-23, Nr. 125-6425);   

- 2006 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-09 nutarimas Nr. 241 „Dėl 

ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2006-03-14, Nr. 29-1004);  

- 2007 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007-03-30 įsakymas Nr. 

1V-114 „Dėl keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir 

duomenų teikimo apie ekstremaliosios situacijos padarinius tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(Žin., 2007-04-07, Nr. 40-1515; Nauja redakcija nuo 2020-10-07: Nr. 1V-1021, 2020-10-06, 

paskelbta TAR 2020-10-06, i. k. 2020-20824) 

- 2011 m. birželio 2 d.  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų 

rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011-06-09, Nr. 70-3360); 

- 2010 m. rugsėjo 16 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-263 „Dėl civilinės saugos būklės valstybės ir 

savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų 

https://eur-lex.europa.eu/legal-%20ontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=362030&b=
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAIS.362030
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=abaa4e1007a711ebb74de75171d26d52


organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių 

teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr. 111-

5677, Nauja redakcija nuo 2014-05-01: Nr. 1-179, 2014-04-28, paskelbta TAR 2014-04-29, 

i. k. 2014-04892); 

- 2010 m. balandžio 19 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių 

vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir 

tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų 

centrą, patvirtinimo“ (Žin.,  2010-04-22, Nr. 46-2236; Nauja redakcija nuo 2014-05-01: Nr. 

1-37, 2014-01-30, paskelbta TAR 2014-01-31, i. k. 2014-00847)  

Mobilizacija 

- 2013 m. kovo 27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 256 „Dėl valstybinių 

mobilizacinių užduočių valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms skyrimo“ (Žin., 

2013-03-30, Nr. 34-1649; Nauja redakcija nuo 2018-07-06: Nr. 635, 2018-07-04, paskelbta 

TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11475); 

- 2012 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 879 „Dėl mobilizacijos 

planų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2012-07-24, Nr. 88-4572; Nauja redakcija 

nuo 2015-03-10: Nr. 233, 2015-03-04, paskelbta TAR 2015-03-09, i. k. 2015-03501);  

- 2012 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 674 „Dėl Civilinio 

mobilizacinio personalo rezervo sudarymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ Valstybės žinios, 2012-06-16, Nr. 67-3403: Nauja redakcija nuo 2018-01-01: 

Nr. 1064, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20722) 
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III. DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ, NUSTATYTŲ VIDAUS TAISYKLIŲ, INSTRUKCIJŲ IR 

KITŲ VIDAUS KONTROLĖS SISTEMOS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Veiklos sritis Taikantis Bendrovės 

padalinys / asmuo 
Bendrovės teisės aktas / dokumentas 

 

1. 
 

 

Vidaus auditas  
 

Ekonomistas 
 

 

2021-06-01 UAB ,,Trakų vandenys“ direktoriaus 
įsakymas Nr. 16-G ,,Dėl vidaus kontrolės 

auditoriaus paskyrimo ir vidaus kontrolės 

auditoriaus darbo reglamento patvirtinimo“  
 

 

2. 
 

Apskaita ir 
finansai  

 

 

Buhalterija 
 

2021-03-05 UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus 
įsakymas Nr. 7-G „Dėl darbuotojų, turinčių teisę 
surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos 

dokumentus, sąrašo“; 
 

2020-09-01 UAB ,,Trakų vandenys“ direktoriaus 

įsakymas Nr. 11-G ,,Dėl UAB ,,Trakų vandenys“ 
eksploatuojamų transporto priemonių ir 

mechanizmų nuomos įkainių tvirtinimo“;  
 

2020-09-10 UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus 
įsakymas Nr. 12-G ,,Dėl UAB ,,Trakų vandenys“ 

teikiamų papildomų paslaugų įkainių tvirtinimo“; 
 

2020-11-27 UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus 
įsakymas Nr. 14-G ,,Dėl automobilių ir 

mechanizmų degalų sunaudojimo normų“; 
 

2020-11-27 UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus 
įsakymas Nr. 15-G ,,Dėl automobilių ir 

mechanizmų degalų sunaudojimo normų žiemos 

laikotarpiu taikymo‘;   
 

2020-12-31 UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus 
įsakymas Nr. 22-G „Dėl buhalterinės apskaitos 

sąskaitų plano patvirtinimo“; 
 

2020-12-31 UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus 
įsakymas Nr. 23-G ,,Dėl darbo laiko apskaitos 

žiniaraščio pildymo tvarkos patvirtinimo“; 
 

2019-06-05 UAB ,,Trakų vandenys“ direktoriaus 
įsakymas Nr. 12 G ,,Dėl UAB ,,Trakų vandenys” 

veiklos optimizavimo ir sąnaudų mažinimo”; 
 

2019-12-31 UAB ,,Trakų vandenys“ direktoriaus 
įsakymas Nr. 28-G  ,,Dėl UAB ,,Trakų vandenys” 

reguliavimo apskaitos sistemos aprašo 

pakeitimo”;    

2018-12-20 UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus 
įsakymas Nr. 24-G „Dėl abejotinų pirkėjų skolų 

apskaitos tvarkos“; 
 

2016-05-30 UAB ,,Trakų vandenys” direktoriaus 
įsakymas Nr. 17-G ,,Dėl UAB ,,Trakų vandenys” 

reguliavimo apskaitos sistemos aprašo 

tvirtinimo”; 
 



2016-12-14 UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus 

įsakymas Nr. 31-G „Dėl apskaitos politikos 

patvirtinimo“ 
 

 

3. 
 

 

Turto valdymas  
 

Buhalterija 
 

2020-12-31 UAB ,,Trakų vandenys“ direktoriaus 
įsakymas Nr. 21-G ,,Dėl metinės inventorizacijos 

atlikimo”  
 

2019-03-01 UAB ,,Trakų vandenys“ direktoriaus 
įsakymas Nr. 6-G ,,Dėl ilgalaikio turto vertinimo 

komisijos sudarymo”;  
 

2019-06-28 UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus 
įsakymas Nr. 15-G „Dėl trumpalaikio turto 

nurašymo komisijos sudarymo“ 
 

 

4. 
 

Vidaus 
administravimas 

 
 

Personalo 
valdymas 

 

Bendrovės 
administracija 

 

Visa bendrovė 

(administruoja 
sekretorė – personalo 

inspektorė) 
 

 
Direktorius 

 
Visi Bendrovės 

darbuotojai pagal 
jiems priskirtą 

kompetenciją 

(administruoja 
sekretorė – personalo 

inspektorė)  

 

2014-12-19 UAB ,,Trakų vandenys“ direktoriaus 
įsakymas Nr. 31 ,,Dėl administracijos darbo 

reglamento patvirtinimo“   
 

2012-01-13 UAB ,,Trakų vandenys“ direktoriaus 
įsakymas Nr. 2 ,,Dėl darbo tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“ 
 
 

UAB ,,Trakų vandenys“direktoriaus pareiginiai 
nuostatai  
   

UAB ,,Trakų vandenys” direktoriaus įsakymais 

patvirtinti visų Bendrovės darbuotojų pareiginiai 
nuostatai  
 

 

5.  
 

Bendrovės veikla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abonentų aptarnavimo 
ir pardavimų tarnyba 

 Nuotekų tinklų ir 
Vandentiekio tinklų 

eksploatacijos tarnybos  
 
 

Ūkio ir transporto, 

Gamybos ir 
atstatomųjų darbų, 

Vandentiekio tinklų ir 

Nuotekų tinklų 

eksploatacijos tarnybos  
 
 
 

Ūkio ir transporto 

tarnybos viršininkas 
 
 
 
 
 

Visa Bendrovė  
(kontroliuoja 
direktorius) 

 

 

2021-01-18 UAB ,,Trakų vandenys“ direktoriaus 
įsakymas Nr. 2-G ,,Dėl atsakingų asmenų už 

apskaitos prietaisų naudojimą, kontrolę bei 

metrologinę patikrą skyrimo“ 
 
 
 

2021-03-05 UAB ,,Trakų vandenys” direktoriaus 
įsakymas Nr. 6-G ,,Dėl pastatų, statinių,įrenginių 

ir kitų pagrindinių priemonių defektų nustatymo 

komisijos sudarymo”; 
 
 
 
 
 

2021-05-28 UAB ,,Trakų vandenys“ 

direktoriaus įsakymas Nr. 12-G ,,Dėl UAB 

,,Trakų vandenys“ tarnybinių lengvųjų 

automobilių naudojimo aprašo patvirtinimo“; 
 

2020-03-13 UAB ,,Trakų vandenys“ direktoriaus 

įsakymas Nr. 6-G ,,Dėl koronaviruso (COVID-
19) plitimo įmonėje užkardymo;  
 
 



 
 

 

 

Inžinierius 
 
 
 
 

Pagal skundo pobūdį 

administracija, visos 
Bendrovės tarnybų 

viršininkai, bendrovės 

darbuotojai  
 

2016-05-30 UAB ,,Trakų vandenys” direktoriaus 
įsakymas Nr. 16-G ,,Dėl UAB ,,Trakų vandenys” 

vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo ir 

statybos bei pisijungimo tvarkos aprašo 
tvirtinimo”; 
 

2016-02-23 UAB ,,Trakų Vandenys“ 

direktoriaus įsakymas Nr. 5-G ,,Dėl UAB ,,Trakų 
vandenys” vartotojų  prašymų ir skundų 

nagrinėjimo .nagrinėjimo tvarkos tvirtinimo“  
 

 

6.  Daugiabučių 

namų šalto 

vandens ir 
buitinių nuotekų 

bendro 
naudojimo 

sitemų priežiūra  

 

Abonentų aptarnavimo 

ir pardavimų tarnyba 
 Nuotekų tinklų ir 

Vandentiekio tinklų 
eksploatacijos tarnybos  

 
 

 

2021-05-31 UAB ,,Trakų vandenys“ direktoriaus 

įsakymas Nr.14-G ,,Dėl naujo daugiabučių 

gyvenamųjų namų šalto vandens ir buitinių 

nuotekų bendrojo naudojimo sistemų priežiūros, 
avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbų tarifo 

patvirtinimo“;  
 

7.  

Duomenų sauga 
 

 

Paslaugą teikiantis 

asmuo: 
APB ,,Protego“ 

 

2019-04-26 UAB ,,Trakų vandenys“ direktoriaus 

įsakymas Nr. 10-G ,,Dėl asmens duomenų 

tvarkymo, darbuotojų asmens duomenų 
tvarkymo, vietos nustatymo įrenginių naudojimo 

ir tvarkymo, telefoninių pokalbių įrašų duomenų 

tvarkymo, vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių 
bei interneto svetainės privatumo politikos 

patvarkymo ir teisių suteikimo darbuotojams, 

dirbantiems su atskirų kategorijų asmens 

duomenimis“  
 

8. 
 

Viešieji 
pirkimai 

 

 

Viešųjų pirkimų 

specialistas 

 

2021-03-01 ,,Trakų vandenys“ direktoriaus 

įsakymas Nr.3-G ,,Dėl nuolatinės viešųjų pirkimų 

komisijos sudarymo ir pirkimus organizuojančių 
asmenų“; 
 

2018-02-12 UAB „Trakų vandenys“ direktoriaus 

įsakymas Nr. 2-G ,,Dėl UAB „Trakų vandenys“ 
viešųjų pirkimų komisijos organizavimo 

taisyklių ir komisijos darbo reglamento 
tvirtinimo bei viešųjų pirkimų komisijos 

sudarymo“ 
 

2017-07-10 UAB “Trakų vandenys” direktoriaus 

įsakymu Nr.8-G patvirtintas „UAB „Trakų 

vandenys“ mažos vertės pirkimų tvarkos 
aprašas“; 
 

 

9. 
 

Korupcijos  
prevencija 

 

Korupcijos prevencijos  
komisija 

 

2017-08-26 UAB ,,Trakų vandenys“ direktoriaus 
įsakymas Nr. 10-G ,,Dėl UAB ,,Trakų vandenys“ 

antikorupcijos komisijos sudarymo ir komisijos 
veiklos nuostatų patvirtinimo“;  
Kiti lokaliniai įmonės aktai reglamentuojantys 

vidinę ir išorinę korupcijos prevenciją  
 
 
 



 

10.   
Darbų sauga 

 

Inžinierius 
 
 

 

2010-12-07 UAB ,,Trakų vandenys“ direktoriaus 

įsakymas Nr. 33 ,,Dėl darbuotojų saugos ir 

sveikatos instrukcijų tvirtinimo”; 
 
 

2020-02-11 UAB ,,Trakų vandenys“ direktoriaus 

įsakymas Nr.2-G ,,Dėl darbų saugos 

(pakartotinio) instruktažo; 
 

2016-04-18 UAB ,,Trakų vandenys” direktoriaus 
įsakymas Nr. 9-11 ,,Dėl pirmosios pagalbos, 

vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių 

sukomplektavimo ir saugojimo vietų nustatymo”; 
 

2016-04-18 UAB ,,Trakų vandenys” direktoriaus 

įsakymas Nr. 12-G ,,Dėl pirmosios medicininės 

pagalbos suteikimo eigos ir naudotinų vaistų 
tvirtinimo”; 
 

2016-04-18 UAB ,,Trakų vandenys” direktoriaus 

įsakymas Nr. 13-G ,,Dėl pirmosios pagalbos 
suteikimo įvykus nelaimingam atsitikimui, 
instrukcijos tvirtinimo” 

 
 
11. 

 

Strateginis 
planavimas 

 

Direktorius 
 

2021-05-14 UAB ,,Trakų vandenys“ valdybos 
posėdžio protokolo Nr. 5-VP 3 punktu 
patvirtintas Bendrovės strateginis planas  
 

 

12. 
 

Civilinė sauga 
 

Inžinierius  
 

2011-11-16 UAB ,,Trakų vandenys” direktoriaus 
įsakymas Nr. 34 ,,Dėl UAB ,,Trakų vandenys” 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centro 

sudarymo ir šio centro nuostatų patvirtinimo”; 
 

2016-02-23 UAB ,,Trakų vandenys” direktoriaus 

įsakymas Nr. 4-G ,,Dėl civilinės saugos mokymų 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 

tvirtinimo, mokymų organizavimo programos 
tvirtinimo ir darbuotojų mokymų; 
 

2016-04-18 UAB ,,Trakų vandenys” direktoriaus 

įsakymas Nr. 8-G ,,Dėl darbuotojų atsakingų už 
gelbėjimo darbų ir evakavimo organizavimą, 

galimų pavojų ar ekstremalios situacijos atvejų, 

tvirtinimo”;  
 

2016-04-18 UAB ,,Trakų vandenys” direktoriaus 

įsakymas Nr. 9-G ,,Dėl pirmosios medicininės 

pagalbos teikimo grupės, galimų pavojų ar 

ekstramalios situacijos atvej, sudarymo”; 
 

2016-04-18 UAB ,,Trakų vandenys” direktoriaus 

įsakymas Nr. 10-G ,,Dėl asmenų atsakingų už 

informacijos priėmimą ir teikimą priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamentui, skyrimo”; 
 

2016-04-18 UAB ,,Trakų vandenys” direktoriaus 

įsakymas Nr. 14-G ,,Dėl darbuotojųcivilinės 
saugos mokymo tvarkos aprašo tvirtinimo”. 
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