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 TEISĖS AKTŲ REGISTRAS

Eil. Nr. Veiklos sritis  Teisės aktas Kaip tai 
veikia 
organizacij
ą

Vietinė 
kontrolė

Teisės ir 
Pareigos

Atsakomybė Veiksmai Vykdymas ir 
nuobaudos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Įstaigos valdymas Lietuvos Respublikos Konstitucija

Šeštoji  Europos  Sąjungos  aplinkos 
apsaugos veiksmų programa 
Lietuvos  Respublikos  viešojo 
administravimo  įstatymas  (Žin., 
1999,  Nr.  60-1945;  2006,  Nr.77-
2975)
Elektroninio  parašo  įstatymas  Žin., 
2000, Nr. 61-1827) 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. spalio 17 d. 
įsakymas Nr. D1-542 „Dėl Aplinkos 
sektoriaus 2007-2013 m. periodo 
viešinimo priemonių programos“ 
(Žin., 2008, Nr.133-5140) 
Lietuvos archyvų departamento prie 
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 
generalinio  direktoriaus  2006  m. 
sausio  11  d.   įsakymas  Nr.  V-12 

Organizacij
a 
vadovaujasi 
teisės aktais 
savo 
veikloje 
siekdama 
daryti 
mažesnį 
poveikį 
aplinkai

Organizacij
a diegia 
kokybės 
vadybos 
sistemas, 
kurios  turi 
elementų, 
kad 

Numatyt
os 
procedūr
os 
informaci
jai apie 
aplinkosa
uginius 
aspektus 
surinkim
ui ir 
vertinimu
i, 
sudarytos 
sutartys 
dėl 
energijos 
, šilumos 
tiekimo, 
vandens 

Finansų 
skyrius,
Ūkio 
skyrius, 
Informacinių 
sistemų 
skyrius, 
Projketų 
skyrius' 
Taršos 
prevencijos 
skyrius

M.Ž. 
Monkelienė
V. 
Brazauskas
Ž.Mačerinsk
as
M.Kuodytė

Rinkti 
informaciją 
apie 
aplinkosau
ginius 
aspektus, 
organizuoti 
ir atlikti 
žaliuosius 
pirkimus,
Rengti 
aplinkosau
gos 
vadybos 
diegimo 
metinius 
Agentūroje 
planus, 
rengti 
aplinkosau

Atsakinga 
Aplinkos 
apsaugos 
agentūra 



„Dėl  elektroninių  dokumentų 
valdymo  taisyklių  patvirtinimo“ 
(Žin., 2006, Nr. 7- 268); 
 Lietuvos  archyvų  departamento 
prie  Lietuvos  Respublikos 
Vyriausybės  generalinio 
direktoriaus  2001  m.  kovo  30  d. 
įsakymas Nr. V-19 „Dėl Dokumentų 
rengimo taisyklių patvirtinimo“
(Žin., 2001, Nr. 3-1009; 2006, Nr. 
60-2169),

Informacinės  visuomenės  plėtros 
komiteto prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės  direktoriaus  2006  m. 
gruodžio  7  d.  įsakymas  Nr. T-152 
„Dėl  rekomendacijų  įstaigų  darbo 
reglamentų,  vidaus  darbo  tvarkų 
keitimui  ir  organizavimui  diegiant 
elektroninį  parašą,  pereinant  prie 
elektroninių  dokumentų  naudojimo, 
patvirtinimo“  (Žin.,  2006,  Nr.137-
5260) 

organizacij
os veikla 
taptų 
palankesnė 
aplinkai

tiekimo.

Patvirtint
a 
aplinkos 
politika, 
aplinkosa
ugos 
vadybos 
ir audito 
diegimo 
Agentūro
je 
metiniai 
planai,apl
inkosaug
os 
ataskaitos 
Parengtas 
Agentūro
s darbo 
reglamen
ttas

gos 
ataskaitas

2  Administravimas ir 
planavimas

Lietuvos  Respublikos  aplinkos 
apsaugos įstatymas (Žin., 1999, Nr.: 
98-2813 
Lietuvos  Respublikos  Seimo  2007 
m.  birželio  14 d.  nutarimas Nr.  X-
1186  „Dėl  Gamtos  išteklių 
tausojimo  ir  apsaugos  programos 
patvirtinimo“  (Žin.,  2007,  Nr.  69-
2728) 
 Lietuvos Respublikos Seimo  1996 

Organizacij
a 
sudarydama 
savo 
metinį 
veiklos 
planą ir 
Aplinkos 
ministerijos 
strateginio 

 Parengta
s 
agentūros 
metinis 
veiklos 
planas, 
Agentūra 
yra 
Aplinkos 
ministerij

Visi 
padaliniai

Struktūrinių 
padalinių 
vadovai

Į 
struktūrinių 
padalinių 
planus 
įrašo 
aplinkosau
gos 
vadybos 
priemones

Atsakinga 
Aplinkos 
apsaugos 
agentūra. 
Įstatymo 
netinkamam 
vykdymui 
taikoma 
tarnybinė 
atsakomybė 

http://litlex.am.lt/ll.dll?Tekstas=1&Id=46332&BF=1
http://litlex.am.lt/ll.dll?Tekstas=1&Id=46332&BF=1


m. rugsėjo 25 d.  nutarimas   Nr.  I-
1550  „Dėl  Valstybinės  aplinkos 
apsaugos  strategijos  patvirtinimo“ 
(Žin., 1996, Nr.103-2347) 
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 
2008 m. sausio 23 d. nutarimas  Nr. 
94 „Dėl Jungtinių Tautų Bendrosios 
klimato  kaitos konvencijos 
įgyvendinimo  iki  2012  metų 
nacionalinės  strategijos 
patvirtinimo“  (Žin.,  2008,  Nr.19-
685)  
 Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 
2003 m.  rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 
1160  „Dėl  Nacionalinės  darnaus 
vystymosi strategijos patvirtinimo ir 
įgyvendinimo“ Žin.,  2003, Nr.  89-: 
4029) 
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 
2008 m.  spalio  1  d.  nutarimas  Nr. 
1047  „Dėl  Nacionalinės  Lisabonos 
strategijos įgyvendinimo 2008–2010 
metų programos patvirtinimo“  Žin., 
2008, Nr.124-4718) 
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 
2004 m.  balandžio  28 d.  nutarimas 
Nr.  488  „Dėl  viešojo 
administravimo  plėtros  iki  2010 
metų  strategijos  patvirtinimo“  Žin., 
2004, Nr.69-2399) 
2001  m.  kovo  19  d.  Europos 
Parlamento  ir  Tarybos  reglamentas 
dėl  organizacijų  savanoriško 
dalyvavimo  Bendrijos 

veiklos 
plano 
koordinuoja
mą dalį 
vadovaujasi 
šiais teisės 
aktais, kad 
įgyvendina
nt teisės 
aktuose 
nustatytas 
funkcijas 
mažinti 
veiklos 
vykdymui
skirtas 
išlaidas 
( taupyti 
energiją, 
vandenį ir 
kitus 
gamtos 
išteklius, 
naudoti 
palankesniu
s aplinkai 
baldus  ir 
kontroliuoti 
kitus 
reikšmingu
s 
aplinkosaug
inius 
aspektus

os 
strategini
o veiklos 
plano 
biudžeto 
programo
s 
koordinat
orė . 
Organiza
cija 
priima 
sprendim
us, 
mažinanč
ius 
neigiamą 
poveikį 
aplinkai

arba drausminė 
atsakomybė



aplinkosaugos  vadybos  ir  audito 
sistemoje  (EB)  Nr.  761/2001 
(Oficialusis leidinys L 114/1 13/26t) 
2006 m. vasario 3 d. Europos 
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 
196/2006 iš dalies keičiantis 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 761/2001 
I priedą  siekiant atsižvelgti į 
Europos standartą  EN ISO 
14001:2004, ir panaikinantis 
sprendimą 97/265/EB
2001  m.  rugsėjo  7  d.  Komisijos 
sprendimas  2001/681/EB)  dėl 
Europos  Parlamento  ir  Tarybos 
reglamento  (EB)  Nr.  761/2001  dėl 
organizacijų
savanoriško dalyvavimo Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito 
sistemoje
(EMAS) įgyvendinimo 
rekomendacijų C(2001) 2504) 
(Oficialus leidinys L 247, 17.9.2001, 
24-47)
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 
2002 m.  sausio 10 d. nutarimas Nr. 
28  „Dėl  Europos  parlamento  ir 
tarybos reglamento dėl organizacijų 
savanoriško  dalyvavimo  bendrijos 
aplinkosaugos  vadybos  ir  audito 
sistemoje  (EMAS)  (EB)  Nr. 
761/2001  taikymo“  (Žin.,  2002, 
Nr.4-112) 
Lietuvos  Respublikos  aplinkos 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:247:0024:0047:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:247:0024:0047:EN:PDF
http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getgr?C1=bin&c2=18613&c3=6997


ministro  2002  m.  spalio  31  d. 
įsakymas  Nr.  573  „Dėl  funkcijų, 
numatytų  pagal  Europos 
Parlamento ir  Tarybos reglamento 
Nr.  761/2001  „Dėl  organizacijų 
savanoriško dalyvavimo Bendrijos 
aplinkosaugos  vadybos  ir  audito 
sistemoje“  reikalavimus, 
vykdymo”  (Žin.,  2002,  Nr.111-
4930)  
Lietuvos  Respublikos  aplinkos 
ministro  2004 m.  rugpjūčio  16 d. 
įsakymas  Nr.  D1-435  „Dėl 
organizacijų,  savanoriškai 
dalyvaujančių  Europos  Bendrijos 
aplinkosaugos  vadybos  ir  audito 
sistemoje  (EMAS),  registracijos, 
registracijos  sustabdymo, 
atnaujinimo  ir  atsisakymo 
įregistruoti  tvarkos  aprašo 
patvirtinimo“ (Žin, 2004, Nr. 130-
4679) 
Lietuvos  Respublikos  aplinkos 
ministro  2002  m.  kovo  15  d. 
įsakymas  Nr.  113  „Dėl  Europos 
Parlamento  ir  Tarybos  reglamento 
(EB) Nr. 761/2001 dėl  organizacijų 
savanoriško  dalyvavimo  Bendrijos 
aplinkosaugos  vadybos  ir  audito 
(EMAS)  sistemoje  įgyvendinimo 
programos“ (2002, Nr.32-1220) 

3 Transportas (mėginių 
paėmimui, aplinkos 
kokybės matavimams 

 Bendrų transporto ir aplinkos 
veiksmų programa 
Lietuvos Respublikos sveikatos 

Organizacij
a 
vadovaujasi 

 Parengto
s 
tarnybini

Ūkio skyrius V. 
Brazauskas. 
A.Čereška

Atlieka 
žaliuosius 
pirkimus, 

Atsakinga 
Aplinkos 
apsaugos 



atlikti) apsaugos, ministro aplinkos ministro 
ir susisiekimo ministro 2005 m. 
liepos 11 d. įsakymas Nr. V-
564/D1-339/3-312 Dėl Pasaulio 
sveikatos organizacijos chartijos 
„Transportas, aplinka ir sveikata“ 
įgyvendinimo Lietuvoje“ (Žin., 
2005, Nr.87- 3276) 

šiais teisės 
aktais 
įsigydama 
naujas ir 
eksploatuod
ama 
nenaujas 
transporto 
priemones, 
atsargines 
dalis, 
medžiagas, 
kurą

ų 
automobi
lių 
naudojim
o 
taisyklės, 
nustatyto
s 
procedūr
os 
Automob
ilių 
pirkimui, 
automobi
lių 
remontui 
ir 
techninia
m 
aptarnavi
mui 
paslaugų 
pirkimo 
dokumen
tuose 
nustatyti 
aplinkosa
uginiai 
kriterijai. 
Organiza
cija taip 
pat 
pirkimų 
sprendim

vykdo 
automobili
ų 
naudojimo 
kontrolę, 
medžiagų ir 
atsarginių 
dalių 
naudojimo 
kontrolę ir 
apskaitą

agentūra. 
Įstatymo 
netinkamam 
vykdymui 
taikoma 
tarnybinė 
atsakomybė 
arba drausminė 
atsakomybė



ais gali 
tiekėjų 
aplinkosa
uginę 
veiklą

4 Energija Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 
2008 m.  liepos  9  d.  nutarimas  Nr. 
692  „Dėl  Efektyvaus  energijos 
išteklių  ir  energijos  vartojimo 
stebėsenos  taisyklių  patvirtinimo“ 
Žin., 2008, Nr.83- 3296) . 
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 
2006 m. gegužės 11 d. nutarimas Nr. 
443  „Dėl  Nacionalinės  energijos 
vartojimo  efektyvumo  didinimo 
2006-2010  metų  programos 
patvirtinimo“  (Žin.,  2006,  Nr.  54- 
1956) 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2007 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. 4-
270   „Dėl  energijos  efektyvumo 
veiksmų  plano  patvirtinimo“  (Žin., 
2007, Nr. 76-3024 )

5 Viešieji pirkimai Lietuvos  Respublikos  viešųjų 
pirkimų  įstatymas (Žin.,  1996,Nr. 
84-2000;   2006,  Nr.  4-102)
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 
2007  m.  rugpjūčio  8  d.  nutarimas 
Nr.  804  „Dėl  Nacionalinės  žaliųjų 
pirkimų  įgyvendinimo  programos 
patvirtinimo“  (Žin.,  2007,  Nr.90-
3573)  

Lietuvos  Respublikos  aplinkos 

Organizacij
a 
vadovaujasi 
teisės aktais 
įstaigos 
įrangos ir 
baldų 
(pieštukų, 
stalų) 
pirkimams, 

Patvirtint
os 
Supaprast
intų 
pirkimų 
taisyklės 
, pirkimų 
dokumen
tų 
rengimas 

Projektų 
skyrius 
Direktoriaus 
paskirti 
pirkimų 
organizatoria
i, viešojo 
pirkimo 
komisija

Pirkimo 
dokumentuo
se nustato 
aplinkosaugi
nius 
kriterijus, 
Atlieka 
žaliuosius ar 
darniuosius 
pirkimus, 

L. Stoškus
A. 
T.Kučinski
enė
R. 
Maslauskai
tė

Atsakinga 
Aplinkos 
apsaugos 
agentūra. 
Įstatymo 
netinkamam 
vykdymui 
taikoma 
tarnybinė 
atsakomybė 



ministro  2007  m.  gruodžio  22  d 
įsakymas  Nr.  D1-697  „Dėl 
produktų,  kurių  viešiesiems 
pirkimams  nuo  2008  m.  taikytini 
aplinkos  apsaugos  kriterijai  (1-oji 
produktų  grupė),  sąrašo  ir  1-osios 
produktų  grupės  aplinkos  apsaugos 
kriterijų tvirtinimo“ Žin.,  2007, Nr. 
138-5692) 

Viešųjų  pirkimų  tarnybos  prie 
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 
2009 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 
1S-50  „Dėl  viešųjų  pirkimų 
vykdymo  naudojantis  Centrinės 
viešųjų  pirkimų  informacinės 
sistemos  priemonėmis  vadovo 
patvirtinimo“
Viešųjų  pirkimų  tarnybos  prie 
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 
2009  m.  rugpjūčio  25  d.  įsakymas 
Nr.  1S-83  „Dėl  perkančiųjų 
organizacijų registracijos Centrinėje 
viešųjų  pirkimų  informacinėje 
sistemoje  tvarkos  aprašo 
patvirtinimo“ 

administrac
inio pastato 
priežiūros 
medžiagų 
(durų, 
valymo 
priemonių, 
langų 
rėmų), 
naudojanči
ų medieną 
– darnių 
produktų 
išteklių, 
padedančių 
sumažinti 
bendrą 
poveikį 
aplinkai 
pirkimui;
statybos 
medžiagų 
(medienos, 
plastmasės) 
pirkimui 
pastato 
priežiūrai.
Organizacij
a   per 
pirkimų 
sprendimus 
gali 
paveikti 
tiekėjų 

ir kitos 
nustatyto
s 
procedūr
os 

viešuosius 
pirkimus 
atlieka 
elektroninėm
is 
priemonėmis 
ir numato 
viešuosius 
pirkimus (ir 
mažos vertės 
pirkimus ) 
atlikti 
elektroninėm
is 
priemonėmis 
,  

arba drausminė 
atsakomybė



aplinkosaug
inę  veiklą

6 Atliekos Lietuvos  Respublikos  atliekų 
tvarkymo įstatymas
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 
2002 m.  balandžio  12 d.  nutarimas 
Nr. 519 „Dėl Valstybinio strateginio 
atliekų  tvarkymo  plano 
patvirtinimo“  (  Žin.,  2002,  Nr.40-
1499; 2007, Nr.122-5003) 
Lietuvos  Respublikos  aplinkos 
ministro  
 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 
217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin.,  1999, Nr.63-
2065) 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
ir  aplinkos  ministro  2002  m. 
gegužės 15 d. įsakymas  Nr. 168/249 
„Dėl  išeikvotų  baterijų  ir 
akumuliatorių tvarkymo programos“ 
(Žin., 2002, Nr. 51-1963;  Nr.52) 
Lietuvos  Respublikos  aplinkos 
ministro  2001  m.  gruodžio  21  d. 
įsakymas  Nr.  625  „Dėl  išeikvotų 
baterijų ir akumuliatorių   tvarkymo 
taisyklių  patvirtinimo“  (Žin.,  2002, 
Nr.1-12; 2008, Nr.86-3439 )
Lietuvos  Respublikos  aplinkos 
ministro   2004  m.  rugsėjo  10  d. 
įsakymas Nr.  D1-481“Dėl  Elektros 
ir  elektroninės  įrangos  bei  jos 
atliekų  tvarkymo  taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin.,  2004, Nr.  141-

Organizacij
a 
vadovaujasi 
teisės aktais 
tvarkydama 
atliekas, 
susidaranči
as įstaigos 
valdymo 
procese, 
transporto 
eksploatacij
os procese

Nurašius 
turtą, 
eksploata
cines 
medžiaga
s 
paslaugų 
pirkimų 
dokumen
tuose 
numatom
a, 
perduoti 
atliekų 
tvarkytoj
ams 
.Organiza
cija per 
pirkimų 
sprendim
us gali 
įtakoti 
tiekėjų 
aplinkosa
uginę 
veiklą

Visi 
struktūriniai 
padaliniai

Atliekos 
rūšiuojamos 
pagal 
reikalavimus
, renkama 
informacija 
ir vertinami 
rezultatai

L.Stoškus
M. 
Kuodytė

Atsakinga 
Aplinkos 
apsaugos 
agentūra. 
Įstatymo 
netinkamam 
vykdymui 
taikoma 
atsakomybė 



5168) 
 Lietuvos  Respublikos  aplinkos 
ministro  2002  m.  birželio  27  d. 
įsakymas  Nr.348  „Dėl  Pakuočių  ir 
pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“  (  Žin.,  2002,  Nr.  81-
3503)  Lietuvos  Respublikos 
aplinkos ministro 2004 m. balandžio 
26  d.  įsakymas  Nr.  D1-206  „Dėl 
LAND  50-2004  „Ozono  sluoksnį 
ardančių  medžiagų    tvarkymo 
reikalavimai“  patvirtinimo  bei 
Lietuvos  Respublikos  aplinkos 
ministro  2003  m.  liepos  8  d. 
įsakymo  Nr.  338  „Dėl  LAND  50 
„Ozono sluoksnį ardančių medžiagų 
tvarkymo  reikalavimai“ 
pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 
2004, Nr. 69-2437) Vilniaus miesto 
savivaldybės  tarybos    2006  m. 
gegužės  24  d  sprendimas  Nr.  1-
1185  „Dėl  Vilniaus  miesto  atliekų 
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.


