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Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :
1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480
„Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir
mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“:
1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio
naudojimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi ir 7 straipsnio 6 dalimi ir įgyvendindama 2016 m. spalio
26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų
interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
n u t a r i a:“
1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašą:
1.2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – sudaryti visuomenei
sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje, apie valstybės ir
savivaldybių institucijas ir įstaigas ir kitus subjektus, nurodytus Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje (toliau – įstaigos), jų
funkcijas, parengtus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus (toliau – įstatymų ir kitų
norminių teisės aktų projektas (-ai) ir su jais susijusią teisinę informaciją, suvienodinti įstaigų
interneto svetaines, užtikrinti jų veiksmingumą, jose pateikiamos informacijos aktualumą,
patikimumą, paieškos galimybes, visuomenės poreikius atitinkančių svetainių kūrimą, reguliarų
informacijos atnaujinimą, įstaigų interneto svetainių ar mobiliųjų programų pritaikymo
prieinamumo reikalavimus, įstaigų interneto svetainių ar mobiliųjų programų pritaikymo
prieinamumo reikalavimams tvarką, įstaigų interneto svetainių ar mobiliųjų programų atitikties
prieinamumo reikalavimams vertinimo tvarką, skundų dėl įstaigų interneto svetainių ar mobiliųjų
programų nepritaikymo ar netinkamo pritaikymo prieinamumo reikalavimams teikimo tvarką.“
1.2.2. Pakeisti 2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, 2012 m. spalio
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos,
kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB,
2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento
ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB, vartojamas sąvokas.“
1.2.3. Pakeisti 3 punkto aštuntąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
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„Įstaigoms, kurios neatlieka galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo,
netaikomi Aprašo 13.2.5 papunkčio reikalavimai.“
1.2.4. Pripažinti netekusia galios 3 punkto dešimtąją pastraipą.
1.2.5. Pripažinti netekusia galios 3 punkto vienuoliktąją pastraipą.
1.2.6. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4. Įstaigos interneto svetainė yra informacinių technologijų pagrindu veikianti
informacinė sistema ar informacinės sistemos sudedamoji dalis (komponentė, posistemis), skirta
informacijai apie įstaigos funkcijas, struktūrą, veiklą skelbti, asmenims skatinti aktyviai dalyvauti
valstybės valdymo ar vietos savivaldos procese, įstaigos veiklos skaidrumui užtikrinti, viešosioms ir
(arba) administracinėms paslaugoms elektroninių ryšių priemonėmis teikti.“
1.2.7. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9. Įstaigos interneto svetainės įvadinis puslapis yra reprezentacinis – atspindintis įstaigos
veiklą. Jis turi būti lengvai atpažįstamas. Įstaigos, kuri Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų
herbų ir herbinių ženklų įstatymo nustatyta tvarka turi teisę naudoti Lietuvos valstybės herbą,
interneto svetainės įvadinio puslapio viršuje turi būti Lietuvos valstybės herbas (ir) ar įstaigos
logotipas (jeigu įstaiga jį turi), įregistruotas kaip prekės ženklas Lietuvos Respublikos
valstybiniame patentų biure, ir įstaigos pavadinimas. Įstaigos interneto svetainės įvadiniame
puslapyje turi būti nurodyta įstaigos teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą įstaigą, pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojo kodas (jeigu įstaiga yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja), įstaigos kontaktinė
informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kitos informacinės technologijos ar ryšių
priemonės, kuriomis įstaiga naudojasi (pavyzdžiui, fakso numeris, socialinio bendravimo interneto
svetainių, tokių kaip „Facebook“, „Twitter“, „Linked In“, „MySpace“, „YouTube“ ir pan. adresai).
Įstaigos interneto svetainėje turi būti nurodoma informacijos apie įstaigos administracijos struktūrą,
įstaigos kontaktinės informacijos, įstaigos reguliavimo srities naujienų ir atsakymų į dažniausiai
užduodamus klausimus atnaujinimo data.
Įstaigos interneto svetainės įvadiniame puslapyje rekomenduojama skelbti įstaigos
reguliavimo srities naujienas, pranešimus spaudai, jos renginių, svarbiausių įvykių suvestinę. Jeigu
tokia informacija skelbiama, įstaigos interneto svetainėje turi būti sudarytos sąlygos užsisakyti šią
informaciją elektroniniu paštu ar kitais formatais, kuriais galima greitai pasiekti informaciją ir
kuriais sudaroma galimybė patogiai sekti informacijos interneto svetainėje pasikeitimus joje
neapsilankius.“
1.2.8. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:
„12. Įstaigos interneto svetainėje visa informacija pateikiama valstybine kalba. Svarbiausia
su įstaigos veikla susijusi informacija (jos svarbą nustato įstaiga), įskaitant informaciją apie įstaigos
teikiamas administracines paslaugas arba (ir) teikiamas ar administruojamas viešąsias paslaugas ir
paaiškinimus, kaip jas gauti (bet ja neapsiribojant), taip pat informacija apie dažniausiai
užduodamus klausimus įstaigos interneto svetainėje papildomai pateikiama anglų kalba, prireikus ir
kita įstaigos pasirinkta užsienio kalba. Įstaigos, teikiančios administracines arba (ir) viešąsias
paslaugas arba administruojančios viešąsias paslaugas, interneto svetainės vietoje, kurioje galima
pasirinkti informacijos interneto svetainėje pateikimo kalbą, pateikia interneto naršyklės įskiepių,
atliekančių automatinio teksto vertimo funkcijas į kitas kalbas, sąrašą. Sudarant šį sąrašą, turi būti
įvertinta, kuriomis užsienio kalbomis yra labiausiai tikėtina ir kartu bus galima informacijos apie
įstaigos teikiamas administracines arba (ir) viešąsias paslaugas arba administruojamas viešąsias
paslaugas paieška.“
1.2.9. Pakeisti 13.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„13.1. struktūra ir kontaktinė informacija;“.
1.2.10. Pakeisti 13.2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„13.2.5. galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas;“.
1.2.11. Papildyti 13.31 papunkčiu:
„13.31. pranešėjų apsauga;“.
1.2.12. Papildyti 13.5.10 papunkčiu:
„13.5.10. lėšos veiklai viešinti;“.
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1.2.13. Papildyti 13.10 papunkčiu:
„13.10. dažniausiai užduodami klausimai;“.
1.2.14. Papildyti 13.11 papunkčiu:
„13.11. konsultavimasis su visuomene.“
1.2.15. Pakeisti 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„16. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktinė informacija“ turi būti
pateikiami šie duomenys:“
1.2.16. Pakeisti 16.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„16.2. įstaigos vadovo, jo pavaduotojo (-ų), viceministrų, ministerijų kanclerių įstaigoje
darbotvarkės (posėdžiai ir pasitarimai, jų tikslas, laikas, dalyvaujantys asmenys);“
1.2.17. Pakeisti 16.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„16.6. įstaigos administracijos padalinio, kuriam pavesta aptarnauti į įstaigą
besikreipiančius asmenis, arba, jeigu tokio padalinio įstaigoje nėra, įstaigos darbuotojo, kuris
atsakingas už asmenų aptarnavimą, kontaktinė informacija (telefono numeris (-iai), elektroninio
pašto adresas ar informacija apie elektroninio pašto sudarymo tvarką, kitos įstaigos naudojamos
informacinės technologijos ar ryšių priemonės (pavyzdžiui, fakso numeris, „Skype“, „Messenger“
kontaktai, pateikiant nuorodas į juos, nediegiant įskiepio), kuriomis asmenys įstaigai gali teikti savo
prašymus ar skundus), darbo laikas, informacija apie kalbas, kuriomis įstaigoje gali būti
aptarnaujami valstybinės kalbos nemokantys asmenys;“
1.2.18. Pakeisti 19.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„19.3. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ sritį „Teisės aktų
projektai“ sudaro šios dalys: „Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai“, „Vyriausybei pateikti
teisės aktų projektai“, „Teisės aktų projektų archyvas“. Įstaigos interneto svetainės skyriaus
„Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Išvadoms gauti pateikti teisės aktų
projektai“ turi būti pateikta nuoroda į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) paskelbtus įstaigos parengtus teisės aktų projektus, taip pat
įstaigai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengtus teisės aktų projektus,
pateiktus išvadoms iš suinteresuotų institucijų gauti, visuomenės pastaboms ir pasiūlymams teikti.
Teisės akto projektas, teisės akto projekto lydimieji dokumentai (raštas, kuriuo teisės akto projektas
teikiamas išvadoms gauti, įstatymo projekto aiškinamasis raštas, numatomo teisinio reguliavimo
poveikio vertinimo pažyma, iš suinteresuotų asmenų ir institucijų gautos pastabos ir pasiūlymai,
informacija apie konsultavimosi su visuomene būdus, jų dalyvius ir rezultatus, Lietuvos
Respublikos trišalės tarybos (toliau – Trišalė taryba) išvada, jeigu teisės akto projektas svarstytas
Trišalėje taryboje, informacija apie teisės akto projekto rengimo, teisės akto projektui parengti
reikalingo tyrimo pirkimą, teisės akto projektą parengusius ar tyrimą atlikusius subjektus, taip pat
teisės akto projekto rengimo ir (ar) tyrimo rezultatai ir kainą, kiti su numatomu teisiniu reguliavimu
susiję dokumentai) (toliau – lydimieji dokumentai) TAIS skelbiami teisingumo ministro patvirtinto
Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Įstaigos
interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų projektai“ dalyje
„Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai“ turi būti pateikta nuoroda į TAIS paskelbtus įstaigos
parengtus teisės aktų projektus, taip pat įstaigai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskiriamų
įstaigų parengtus teisės aktų projektus, pateiktus Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Teisės aktų
projektai kartu su jų lydimaisiais dokumentais TAIS skelbiami teisingumo ministro patvirtinto
Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Įstaigos
interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Teisės aktų
projektų archyvas“ turi būti pateikta nuoroda į TAIS esantį teisės aktų projektų archyvą, kuriame
skelbiami visi įstaigos ir jai pavaldžių bei jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengti ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti, atmesti ar kitaip teisės akto projekto statusą praradę
teisės aktų projektai kartu su jų lydimaisiais dokumentais, jeigu jų yra.“
1.2.19. Pakeisti 19.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„19.6. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Galiojančio
teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas“ skelbiamos nuorodos į TAIS paskelbtus
Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos
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Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 308 „Dėl Galiojančio teisinio
reguliavimo poveikio ex post vertinimo metodikos ir ataskaitos formos patvirtinimo“, 55 punkte
nurodytus dokumentus ir skelbiama kita tame punkte nurodyta informacija apie planuojamus atlikti
ar atliekamus galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimus.“
1.2.20. Papildyti 201 papunkčiu:
„201. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai
turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų
apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie
pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama
nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo
kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų
apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie
pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų
apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus
(nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti
būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir
jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas);
nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos
nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.“
1.2.21. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:
„21. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbiama (arba
pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) informacija apie korupcijai atsparios
aplinkos kūrimo priemonių, kurias įstaiga privalo vykdyti, įgyvendinimą (apie įstaigos vadovo
patvirtintą korupcijos prevencijos veiksmų planą ir jo įgyvendinimo rezultatus); išvadą dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir numatytus bei atliktus veiksmus dėl nustatytų
korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo ir pasiektus rezultatus; korupcijos rizikos
analizėje nurodytų pasiūlymų įgyvendinimą, atliktus veiksmus ir pasiektus rezultatus; teisės aktų
projektų antikorupcinį vertinimą; pareigybes, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija
apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus
nuostatomis; korupcijos rizikos valdymo tobulinimo veiksmus; nustatyto atsparumo korupcijai
lygio rezultatą; nustatytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, jų pobūdį ir skaičių; kur ir kaip
pranešti apie korupciją; subjektą, atsakingą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje.
Įstaigos iniciatyva gali būti skelbiama ir kita aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją.“
1.2.22. Pakeisti 22.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„22.5. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Viešieji
pirkimai“ pateikiama pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą privaloma skelbti
informacija.“
1.2.23. Pakeisti 22.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„22.8. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Ūkio
subjektų priežiūra“ pateikiama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 34 straipsnio
2 dalyje nurodyta informacija, kurią privalo skelbti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekantis
subjektas. Jeigu įstaigai privaloma skelbti informaciją apie įstaigos prižiūrimus ūkio subjektus,
tokia informacija turi būti skelbiama šiame papunktyje nurodytoje įstaigos interneto svetainės
srityje.“
1.2.24. Papildyti 22.10 papunkčiu:
„22.10. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos
veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje
sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos
rengėjams ir (ar) skleidėjams.“
1.2.25. Pakeisti 23 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„23. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ nurodomi įstaigos teikiamų
administracinių paslaugų arba (ir) teikiamų ar administruojamų viešųjų paslaugų pavadinimai, šalia
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paslaugų pavadinimų glaustai pateikiama svarbiausia informacija apie paslaugą – nurodoma, kokie
asmenys gali kreiptis paslaugos, apibūdinama, koks bus suteiktos paslaugos rezultatas, nurodoma,
kokia forma ir būdais gali būti pateikiamas asmens prašymas paslaugai gauti (jei toks prašymas turi
būti teikiamas), ir pateikiamos nuorodos į Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės
informacinėje sistemoje paskelbtus šių paslaugų teikimo aprašymus. Teikiama informacija apie
paslaugas turi būti susisteminta (sugrupuota) pagal pačios įstaigos pasirinktus kriterijus.“
1.2.26. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:
„24. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Atviri duomenys“ skelbiamos nuorodos į
įstaigos sudarytus pakartotinai naudoti skirtų duomenų rinkinius, esančius Lietuvos atvirų duomenų
portale; pakartotinai naudoti skirti duomenys, kuriems taikomos specialiosios duomenų pakartotinio
naudojimo sąlygos, ir specialiosios jų pakartotinio naudojimo sąlygos; informacija apie susitarimus
dėl išimtinių teisių (viešosioms paslaugoms teikti, Lietuvos kultūros paveldui skaitmeninti)
pakartotinai naudoti dokumentus suteikimo; nustatytas atlyginimo už dokumentų teikimą dydis ir
atlyginimo mokėjimo tvarka; informacija apie nustatyto ar apskaičiuoto atlyginimo už dokumentų
teikimą dydžio apskundimo tvarką.“
1.2.27. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:
„25. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens
duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų
subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų
subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno vardas, pavardė, pareigos, kontaktinė
informacija (telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas arba informacija apie elektroninio
pašto adreso sudarymo tvarką) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.“
1.2.28. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:
„26. Įstaigos interneto svetainėje gali būti sudarytos sąlygos joje naudojamomis
informacinėmis technologijomis kreiptis į įstaigą, pateikti prašymus ar skundus, užduoti įstaigos
reguliavimo srities klausimus ar pasiūlymus ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti į juos atsakymus.“
1.2.29. Papildyti 271 punktu:
„271. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti
pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į
juos.“
1.2.30. Papildyti 272 punktu:
„272. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti
pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar
įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano
vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).“
1.2.31. Pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:
„38. Jeigu nėra paskelbtų nuorodų į darniuosius standartus ar jų dalis, laikoma, kad įstaigų
mobiliosios programos atitinka Aprašo 36 punkto reikalavimus, jeigu jos atitinka Europos
Komisijos pagal 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102
dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo
reikalavimus parengtų techninių specifikacijų arba jų dalių nustatytus reikalavimus.“
2. Šio nutarimo 1.2.5 ir 1.2.21 papunkčiai įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.
3. Šio nutarimo 1.2.12 ir 1.2.24 papunkčiai įsigalioja 2022 m. sausio 15 d.

Ministras Pirmininkas

Vidaus reikalų ministras

