PATVIRTINTA
Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos
direktoriaus 2015 m. gegužės 11 d.
įsakymu Nr. 1T-79

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ VAISTAŽOLIŲ, GĖLIŲ AR DARŽOVIŲ
ŠILTNAMIUOSE AUGINIMUI KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
Patikrintas
ūkio subjektas:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Ūkio subjekto pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, veiklos adresas)

Pildymo data:
m.
mėn.
d.
--------------------------------------

Nr.

Klausimas

Taip
x

BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.
Ar ūkio subjektas turi Taršos leidimą,
jei tokį leidimą turėti būtina vykdant
veiklą [6; 2 priedas]?
2.
Ar ūkio subjektas vykdo aplinkos
monitoringo programą? [7; 7.1, 13
p.]
3.
Ar ūkio subjektas aplinkos
monitoringo duomenis ir informaciją
pateikė Aplinkos apsaugos agentūrai,
taip pat kitoms monitoringo
programoje numatytoms
institucijoms? [7; 27 p.]
REIKALAVIMAI DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO
(Reikalavimai kai ūkio subjektas netvarko atliekų.)
4.
Ar pildomas Atliekų susidarymo
apskaitos žurnalas? [8; 28 p.]
5.
Ar susidaręs pavojingųjų atliekų
kiekis Atliekų susidarymo apskaitos
žurnale registruojamas ne rečiau kaip
kartą per 2 savaites (jei pavojingųjų
atliekų susidaro rečiau kaip kartą per
2 savaites, ar susidaręs atliekų kiekis
registruojamas iš karto, kai tik
susidaro)? [8; 35 p.]

Įvertinimas
Ne
Neaktualu
x
x

Pastabos

Nr.

Klausimas

6.

Ar susidaręs nepavojingųjų atliekų
kiekis Atliekų susidarymo apskaitos
žurnale registruojamas ne rečiau kaip
kartą per mėnesį (jei nepavojingųjų
atliekų susidaro rečiau kaip kartą per
mėnesį, ar susidaręs atliekų kiekis
registruojamas iš karto, kai tik
susidaro)? [8; 35 p.]
Ar Atliekų susidarymo apskaitos
žurnalas pildomas vadovaujantis [8]
teisės akto 5 priede pateikta Atliekų
susidarymo apskaitos žurnalo
instrukcija (ar duomenys teisingi)?
[8; 28 p.]
Ar Atliekų susidarymo apskaita
vedama elektroniniu būdu ir kartą per
mėnesį atspausdinamos ir atsakingų
asmenų parašais patvirtinamos
atliekų susidarymo suvestinės? [8; 36
p.]
Ar Atliekų susidarymo apskaitos
žurnalo pildymo tvarka (įskaitant
atliekų svorio nustatymo metodiką)
patvirtina įmonės vadovo ar jo
įgalioto asmens, nurodant už
kiekvieno atliekų susidarymo
apskaitos žurnalo pildymą ir teisingą
visų duomenų pateikimą atsakingus
asmenis, žurnalo saugojimo
(pildymo) vietą, žurnalų skaičių ir
konkrečius padalinius ar įrenginius,
kurių atliekos registruojamos? [8; 33
p.]
Ar Atliekų susidarymo apskaitos
ataskaita už praėjusius metus yra
parengta Atliekų susidarymo
apskaitos žurnalo duomenų
pagrindu? [8; 37 p.]
Ar ūkio subjektas Atliekų
susidarymo apskaitos ataskaitą už
praėjusius metus, parengtą atliekų
susidarymo apskaitos žurnalo
pagrindu, pateikė Aplinkos apsaugos
agentūrai (Teikiama elektroniniu
būdu iki vasario 10 d.)? [8; 54-58 p.]

7.

8.

9.

10.

11.

Taip
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Neaktualu
x
x
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12.

Ar pavojingosios atliekos
nemaišomos su kitomis
pavojingosiomis atliekomis neturint
tam leidimo? [5; 14 str. 1 d., 9; 82 p.]

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pastaba.
Pavojingosios atliekos gali būti
maišomos tik turint leidimą šiai
atliekų tvarkymo veiklai, pavojingų
atliekų tvarkymo licenciją,
užsiregistravus Atliekų tvarkytojų
valstybės registre.
Ar pavojingosios atliekos laikomos
tinkamose talpose (jose laikomos
atliekos negali išsipilti, išsibarstyti,
išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką)?
[9; 85 – 87 p.]
Ar talpos, kuriose laikomos
pavojingosios atliekos, paženklintos
pagal nustatytą formą? [9; 88 p., 6
priedas]
Ar visos atliekos perduodamos
atliekų tvarkytojams bei pasirašomi
atliekų atidavimą patvirtinantys
dokumentai (sutartys dėl atliekų
naudojimo ir (ar) šalinimo, sąskaitos
faktūros, atliekų perdavimo–
priėmimo aktai ir pan.)?
[9; 7 ir 8, 112 p.]
Ar perduodant pavojingąsias atliekas
tvarkytojui, pagal nustatytą formą
pildomi pavojingųjų atliekų
lydraščiai? [9; 95-97 p., 113 p.]
Pastaba.
Lydraščiai veiklos vykdymo vietoje
saugomi ne trumpiau nei 5 metus.
Ar veiklos vykdytojas, neturintis
nustatyta tvarka išduoto
aplinkosauginio leidimo saugoti
atliekas, laiko veiklos metu
susidariusias pavojingąsias atliekas
šių atliekų susidarymo vietoje iki jų
surinkimo ne ilgiau kaip šešis
mėnesius, o nepavojingąsias atliekas
- ne ilgiau kaip vienerius metus? [9;
17 p.]
Jei veiklos metui susidaro biologiškai
skaidžios atliekos, ar tokios atliekos
nemaišomos su kitomis atliekomis?
[9; 12 p, 52 p.]

Taip
x

Įvertinimas
Ne
Neaktualu
x
x

Pastabos
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19.

Ar susidarančios biologiškai
skaidžios atliekos tvarkomos
pirmenybę teikiant kompostavimui
arba biodujų gamybai ir
likutinio substrato kompostavimui?
[9; 50 p.]

Taip
x

Įvertinimas
Ne
Neaktualu
x
x

Pastabos

Pastabos:
Žaliosios (sodų, parkų ir želdynų
tvarkymo) atliekos turi būti
rūšiuojamos jų susidarymo vietoje
ir pačio veiklos vykdytojo
apdorojamos kompostavimo
įrenginiuose arba perduodamos tokių
atliekų apdorojimo įmonei.[9;52 p.]
20.
Jei ūkio subjektas tiekia rinkai supakuotus gaminius:
20.1.
Ar ūkio subjektas užsiregistravęs
Gamintojų ir importuotojų sąvade?
[23; 5 p.]
20.2.
Ar ūkio subjektas nustatyta tvarka
vykdo pakuotės apskaitą? [4; 7 str. 1
d. 5 p., 10; 23 p., 24 p.]
20.3.
Jei ūkio subjektas per ataskaitinį laikotarpį į vidaus rinką tiekė daugiau kaip 0,5 t pakuotės [4;
71 str.]:
20.3.1. Ar ūkio subjektas turi sutartį su
licencijuota gamintojų ir
importuotojų organizacija arba yra
jos steigėjas? [4; 10 str.]
20.3.2. Ar ūkio subjektas vykdo Vyriausybės
nustatytas pakuočių atliekų tvarkymo
užduotis arba laiku, t. y. ne vėliau
kaip per 60 dienų nuo mokestinio
laikotarpio pabaigos, sumokėjo
mokestį už aplinkos teršimą pakuočių
atliekomis? [4; 7 str. 3 dalis, 6 d., 2;
7 str. 2 d.; 11]
20.3.3. Ar ūkio subjektas mokesčio už
aplinkos teršimą pakuotės atliekomis
deklaraciją (FR0524 forma) užpildė
pagal pakuočių apskaitos duomenis?
[10; 25 p.]
20.3.4. Ar mokestis už aplinkos teršimą
pakuotės atliekomis apskaičiuotas
teisingai? [2; 9 str.; 11]
REIKALAVIMAI NUOTEKŲ TVARKYMUI
21.
Jei susidariusios buitinės/gamybinės
nuotekos išleidžiamos į aplinką, ar
jos prieš išleidžiant į aplinką valomos
valymo įrenginiuose? [13; 6 p.]

Nr.

Klausimas

22.

Jei nuotekos tvarkomos individualiai,
ar sudaryta viešoji sutartis su nuotekų
transportavimo paslaugas teikiančiu
asmeniu dėl nuotekų (jei jos
kaupiamos) ir (ar) nuotekų valymo
metu susidarančių atliekų (dumblo)
transportavimo į geriamojo vandens
tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo
valdomus nuotekų valymo
įrenginius? [1; 22 str. 2 d. 5 p.]

23.

24.

Pastaba.
Ūkio subjektas privalo atiduoti
nuotekas (jei jos kaupiamos) ir (ar)
nuotekų valymo metu susidarantį
dumblą (jei nuotekos valomos
individualiai) geriamojo vandens
tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui arba
geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų
tvarkytojo nurodytam nuotekas
transportuojančiam asmeniui.
Jei susidariusios buitinės/gamybinės
nuotekos netvarkomos individualiai,
ar šios nuotekos tvarkomos
centralizuotose nuotekų tvarkymo
sistemose? [13; 6 p., 1; 22 str.]
Ar susidarančios paviršinės nuotekos
surenkamos ir tvarkomos atskirai nuo
buitinių/gamybinių nuotekų? [12; 5
p., 13; 7.3 p.]
Pastabos.
Paviršinės nuotekos gali būti
tvarkomos kartu su kitomis
nuotekomis, jeigu tokios sistemos
įrengtos iki [11] ir [12] teisės aktų
įsigaliojimo.

Taip
x

Įvertinimas
Ne
Neaktualu
x
x

Pastabos

Nr.
25.

Klausimas

Taip
x

Įvertinimas
Ne
Neaktualu
x
x

Pastabos

Jei į paviršinių nuotekų tvarkymo
sistemas išleidžiamos buitinės,
komunalinės ir (ar) gamybinės
nuotekos, ar jos išleidžiamos
valytos? [12; 23 p., 13; 7 p.]

Pastaba.
Buitinės, komunalinės ir/arba
gamybinės nuotekos, gavus
paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų
savininko (valdytojo) rašytinį
sutikimą (pasirašius atitinkamą
sutartį), po valymo (iki reikalavimų
nustatytų išleidimui į gamtinę
aplinką), apskaitos ir taršos
kontrolės gali būti nuvedamos į
išleidimo į gamtinę aplinką vietą
ir išleidžiamos kartu su išvalytomis
(iki reikalavimų, nustatytų
išleidimui į gamtinę aplinką),
apskaitytomis ir taršos kontrolę
(kontrolės vietą) praėjusiomis
paviršinėmis nuotekomis (t. y. gali
būti maišomos tik išvalytos,
apskaitytos ir taršos kontrolę
praėjusios nuotekos).
26.
Ar nuotekų valymo įrenginiai
nesutrūkę, nesulaužyti ir pan.? [15; 4
p.]
REIKALAVIMAI APLINKOS ORO APSAUGAI
(Ūkio subjektams, eksploatuojantiems stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo, šilumos siurblių, gaisro
gesinimo įrangą, gesintuvus ir šilumos siurblius, turinčius tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų ir (ar) preparatų ar ozono sluoksnį ardančių medžiagų, aplinkos apsaugos reikalavimai
šių įrenginių eksploatavimui nurodomi atskirame kontroliniame klausimyne.)
27.
Ar ūkio subjektas turi galiojančią
Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų
išmetamų teršalų inventorizacijos
ataskaitą, suderintą su Aplinkos
apsaugos agentūra (reikalavimas
derinti su šia institucija galioja nuo
2014-07-01) arba RAAD, jei
eksploatuoja stacionarius aplinkos
oro taršos šaltinius? [16; 5, 11, 20, 21
p.]

Nr.

Klausimas

28.

Ar ūkio subjekto Aplinkos oro taršos
šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų
inventorizacijos ataskaitoje nurodytų
aplinkos oro taršos šaltinių skaičius ir
rūšis atitinka realią situaciją? [16]

29.
30.

Taip
x

Įvertinimas
Ne
Neaktualu
x
x

Pastabos

Pastaba.
Jei ūkio subjektas turi TIPK leidimą
ar Taršos leidimą, kuriame yra oro
dalis, informacija pateikiama dėl
TIPK leidimo ar Taršos leidimo oro
dalies sąlygų laikymosi.
Ar vykdoma į aplinkos orą išmetamų
teršalų apskaita? [17; 3 p.]
Ar praėjusių kalendorinių metų į
aplinkos orą išmetamų teršalų
apskaitos ataskaita pateikta Aplinkos
apsaugos agentūrai per informacinę
sistemą „Aplinkos informacijos
valdymo integruota kompiuterinė
sistema“ ( IS „AIVIKS“), įteikta
tiesiogiai arba išsiųsta paštu,
elektroniniu paštu ar kitomis
elektroninių ryšių priemonėmis? [17;
14 p.]
Pastaba.
Ataskaita teikiama ne vėliau kaip iki
einamųjų metų sausio 25 d.

31.

32.

33.

Ar mokesčių už aplinkos teršimą iš
stacionarių taršos šaltinių deklaracija
pateikta teritorinei valstybinei
mokesčių inspekcijai? [2; 7 str.]
Ar mokesčiai už aplinkos teršimą iš
stacionarių taršos šaltinių
apskaičiuoti teisingai? [2; 9 str., 11]

Ar mokesčių už aplinkos teršimą iš
mobilių taršos šaltinių deklaracija
pateikta teritorinei valstybinei
mokesčių inspekcijai? [2; 7 str.]
34.
Ar mokesčiai už aplinkos teršimą iš
mobilių taršos šaltinių apskaičiuoti
teisingai? [1; 9 str., 11]
REIKALAVIMAI VANDENS NAUDOJIMUI, VANDENS TIEKIMO ĮRENGINIAMS
35.
Ar vykdoma vandens naudojimo
apskaita? [14; 5, 6 p.]

Nr.

Klausimas

36.

Ar naudojamo vandens kiekio
apskaita vykdoma pagal vandens
kiekio matavimų, atliekamų teisės
aktų nustatytais metrologijos
reikalavimus atitinkančiais vandens
apskaitos prietaisais, duomenis? [14;
7, 8 p.]
Ar praėjusių kalendorinių metų
Vandens naudojimo metinė ataskaita
pateikta Aplinkos apsaugos agentūrai
per informacinę sistemą „Aplinkos
informacijos valdymo integruota
kompiuterinė sistema“ (IS
„AIVIKS“) arba įteikta tiesiogiai,
arba išsiųsta paštu, elektroniniu
paštu ar kitomis elektroninėmis ryšių
priemonėmis? [14; 20 p.]

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Pastaba.
Ataskaita teikiama ne vėliau kaip iki
einamųjų metų vasario 15 d.?
Ar požeminio vandens gręžinys turi
gręžinio pasą, įregistruotą Lietuvos
geologijos tarnyboje? [18; 32 p.]
Ar laikomasi požeminio vandens
gręžinio sanitarinės apsaugos zonos
režimo reikalavimų? [18; 34 p., 35 p.,
29. 19; 91-95 p.]
Ar ilgiau kaip 6 mėnesius
nenaudojamas (tačiau ateityje gali
būti naudojamas) gręžinys
hermetiškai užkonservuotas? [18;
39–42 p.]
Jei gręžinys buvo likviduotas, ar jo
likvidavimas atliktas pagal techninį
projektą? [18; 47–51 p.]
Ar mokesčių už išgautą vandens
kiekį deklaracija pateikta teritorinei
valstybinei mokesčių inspekcijai? [3;
5, 8 str.]
Ar deklaruoti išgauto požeminio
vandens kiekiai sutampa su
Požeminio vandens gavybos
ataskaitos 1-PV duomenimis? [21;
2.1 p., 22]
Ar mokesčiai už naudojamą vandens
kiekį apskaičiuoti teisingai? [3; 7 str.]

Taip
x

Įvertinimas
Ne
Neaktualu
x
x

Pastabos

Nr.

Klausimas

45.

Ar ūkio subjektas turi RAAD
išduotas Paviršinių vandens telkinių
naudojimo vandeniui išgauti sąlygas,
jei atitinka Paviršinių vandens
telkinių naudojimo vandeniui išgauti
tvarkos apraše [24] nurodytus
vandens išgavimo kriterijus? [24; 1 ir
2 punktai]

Taip
x

Įvertinimas
Ne
Neaktualu
x
x

Pastabos

REIKALAVIMAI ASMENINIO NAUDOJIMO SKYSTO KURO DEGALINIŲ IR TALPYKLŲ
EKSPLOATACIJAI
46.
Ar kuras į degalinės ir/ar kuro
talpyklos rezervuarus pilamas ir iš jų
išpilamas tik uždaru būdu
(sandariomis jungtimis prijungiamais
vamzdžiais arba žarnomis)? [20; 12
p.]
47.
Ar veiklos vykdytojas degalinėje turi
absorbentų ar kitų priemonių,
kuriomis galima lokalizuoti ir
surinkti ne mažiau kaip 0,1 m3
išsiliejusio bet kurio degalinėje
laikomo kuro? [20; 21 p.]
48.
Ar veiklos vykdytojas, naudojantis
talpyklas, turi sorbentus ar kitas
medžiagas ir (ar) priemones, skirtas
ne mažesniam kaip 0,05 m3 kuro
išsiliejimui lokalizuoti ir kurui
surinkti? [20; 24 p.]

Nr.

Klausimas

49.

Ar antžeminių kuro rezervuarų,
talpyklų su antžeminiais rezervuarais,
aikštelė yra nelaidi kurui ir
apipylymuota arba numatytos kitos
priemonės, užtikrinančios, kad
išsiliejęs kuras nepatektų už aikštelės
ribų? [20; 19 ir 22 p.]
Pastabos.
1. Ši nuostata netaikoma ūkio
subjektams:
1.1. eksploatuojantiems kuro
rezervuarus su dvigubomis
sienelėmis;
1.2. eksploatuojantiems konteinerines
degalines, kurių konstrukcijoje yra
numatytos avarinės talpos;
1.3. eksploatuojantiems rezervuarus,
statomus uždarose patalpose,
apsaugančiose juos nuo aplinkos
(atmosferos) ir pašalinių asmenų
neigiamo poveikio.

2. Apipylimavimo tūris turi būti ne
mažesnis kaip didžiausio rezervuaro
tūris su 0,2 m pylimo (arba kitokio
sandaraus aptvaro) aukščio atsarga.
Pagrindo ir pylimų filtracijos
koeficientas negali viršyti 0,01 m/d.
50.
Ar veikia aikštelėje susidarančių
paviršinių nuotekų išleidimui skirta
sistema (t. y. paviršinių nuotekų
nuvedimo įranga (išleistuvas) su
techniškai tvarkinga uždarymo
armatūra, kuri atidaroma tik
išleidžiant susikaupusį švarų kritulių
vandenį)? [20; 19 p.]
KITŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMASIS
51.
Ar ūkio subjektas laikosi Taršos
leidime nurodytų kitų sąlygų? [6]
Pastaba.
Leidime nurodyti reikalavimai, kurie
nepateikti šio kontrolinio klausimyno
kitose eilutėse.

Taip
x

Įvertinimas
Ne
Neaktualu
x
x

Pastabos

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMUS
VAISTAŽOLIŲ, GĖLIŲ AR DARŽOVIŲ ŠILTNAMIUOSE AUGINIMĄ
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas.
Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas.
Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas.
Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas.
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.
7. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.
8. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.
9. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
10. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“.
11. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr.
D1-370/1K-230 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų
patvirtinimo“.
12. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.
13. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17
d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.
14. Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų
tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
15. Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento
patvirtinimo“.
16. Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro
taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.
17. Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos
orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
18. Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo
bei likvidavimo tvarka LAND 4-99, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio
23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99
tvirtinimo“ׅ.
19. Lietuvos higienos norma HN 44:2006, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-613 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 44:2006 „Vandenviečių
sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ patvirtinimo“.
20. Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo
ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 80-2006, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. D1-434.
21. Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo
tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-614/VA-99
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir
pateikimo tvarkos patvirtinimo“.
22. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr.
1-84 „Dėl požeminio vandens gavybos ketvirtinės ataskaitos 1-PV patvirtinimo“.
23. Gamintojų ir Importuotojų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-480 „Dėl Gamintojų ir Importuotojų registravimo taisyklių
patvirtinimo“ (nauja redakcija 2014 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. D1-480).
24. Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-302 „Dėl Paviršinių vandens
telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

___________________

