
 

 

NUORODŲ Į TEISĖS AKTŲ GALIOJANČIAS SUVESTINES REDAKCIJAS NAUDOJIMO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ 

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖSE REKOMENDACIJOS 

 

Teisės aktų registro (TAR) viešasis portalas https://www.e-tar.lt – teisės aktų duomenų pirminis šaltinis 

 

1. Rekomenduojamos nuorodos: 

  
Turinio tipas Nuorodos šablonas Pavyzdys Pastabos 

Teisės aktas 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/xxxxxxx, 
kur xxxxxxx – teisės akto pastovus vidinis 
identifikatorius TAR. 

https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FA4C56B8D5  
– Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas 

  

Teisės akto galiojanti 
suvestinė redakcija 

https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/xxxxxxx/asr, 
kur xxxxxxx – teisės akto pastovus vidinis 
identifikatorius TAR. 

https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FA4C56B8D5/asr  
– Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 
galiojanti suvestinė redakcija. 

Pateikiama nuorodos atvėrimo 
momentu galiojanti suvestinė 
redakcija. 

Teisės akto suvestinių 
redakcijų sąrašas 
pagal datą 

https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalActEditions/xxxxxxx 
arba 
https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/xxxxxxx/gsr, 
kur xxxxxxx – teisės akto pastovus vidinis 
identifikatorius TAR. 

https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.B4FA4C56B8D5  
arba 
https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FA4C56B8D5/gsr  
– Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 
suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą. 

  

  

2. Nenaudotinos nuorodos: 
  

Turinio tipas Nuorodos šablonas Pavyzdys Pastabos 

Teisės akto konkreti 
suvestinė redakcija 

https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/xxxxxxx/yyyyy, kur: 
xxxxxxx – teisės akto pastovus vidinis 
identifikatorius TAR; 
yyyyy – teisės akto konkrečios suvestinės 
redakcijos kintantis vidinis identifikatorius TAR. 

https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FA4C56B8D5/sTdPXPZ
VlG 
– Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 
suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2020-04-01. 
Nuoroda suformuota 2020-04-03. Jei suvestinės 
redakcijos bus pergeneruotos, pateiktoji nuoroda 
nebegalios. 

Konkrečios suvestinės 
redakcijos identifikatorius 
nėra pastovus – jis gali 
pasikeisti, jei 
pergeneruojamos teisės akto 
suvestinės redakcijos (pvz., 
įsigaliojus pakeitimui). 

https://www.e-tar.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/xxxxxxx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FA4C56B8D5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FA4C56B8D5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/xxxxxxx/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/xxxxxxx/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FA4C56B8D5/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FA4C56B8D5/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/xxxxxxx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/xxxxxxx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/xxxxxxx/gsr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/xxxxxxx/gsr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.B4FA4C56B8D5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.B4FA4C56B8D5
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FA4C56B8D5/gsr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FA4C56B8D5/gsr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/xxxxxxx/yyyyy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/xxxxxxx/yyyyy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FA4C56B8D5/sTdPXPZVlG
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FA4C56B8D5/sTdPXPZVlG
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FA4C56B8D5/sTdPXPZVlG
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 Teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) viešasis portalas https://e-seimas.lrs.lt – teisėkūros duomenų šaltinis 

  

1. Rekomenduojamos nuorodos: 
  

Turinio tipas Nuorodos šablonas Pavyzdys Pastabos 

Teisės akto projektas, 
projekto variantas 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/xxxxxxx,  
kur xxxxxxx – teisės akto projekto ar projekto 
varianto (jei yra keli) pastovus vidinis 
identifikatorius TAIS. 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/79223310442311e
a9b3585dbd527d9e8 
– Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 
Nr. XI-2220 15, 16 straipsnių pakeitimo ir 161 

straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 
projekto 3-iasis variantas. 

  

Teisės akto projekto 
lydimasis dokumentas, 
kitas dokumentas 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/xxxxxxx, 
kur xxxxxxx – teisės akto projekto lydimojo 
dokumento ar kito dokumento pastovus vidinis 
identifikatorius TAIS. 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6a04bc164c1911e
a8690e43fd2ea13e3 
– Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvada dėl teisės 
aktų projektų. 

„Kitas dokumentas“ – 
dokumentas, kuris nėra 
teisės aktas ar teisės akto 
projektas. 

Teisės aktas 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/xxxxxxx, 
kur xxxxxxx – teisės akto pastovus vidinis 
identifikatorius TAIS. 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.433088 
– Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas. 

Rekomenduotina naudoti 
nuorodas į teisės aktus, 
esančius TAR, nes TAR – 
pirminis šaltinis. 

Teisės akto galiojanti 
suvestinė redakcija 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/xxxxxxx/asr, 
kur xxxxxxx – teisės akto pastovus vidinis 
identifikatorius TAIS. 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.433088/asr 
– Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 
galiojanti suvestinė redakcija. 

Pateikiama nuorodos 
atvėrimo momentu 
galiojanti suvestinė 
redakcija.  
Rekomenduotina naudoti 
nuorodas į galiojančias 
teisės aktų suvestines 
redakcijas, esančias TAR, 
nes TAR – pirminis šaltinis. 

Teisės akto suvestinių 
redakcijų sąrašas pagal 
datą 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/xxx
xxxx 
arba 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.4330
88 
arba 

Rekomenduotina naudoti 
nuorodas į teisės aktų 
suvestinių redakcijų, 

https://e-seimas.lrs.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/xxxxxxx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/xxxxxxx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/79223310442311ea9b3585dbd527d9e8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/79223310442311ea9b3585dbd527d9e8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/79223310442311ea9b3585dbd527d9e8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/xxxxxxx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/xxxxxxx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6a04bc164c1911ea8690e43fd2ea13e3
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6a04bc164c1911ea8690e43fd2ea13e3
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6a04bc164c1911ea8690e43fd2ea13e3
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/xxxxxxx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/xxxxxxx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.433088
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.433088
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/xxxxxxx/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/xxxxxxx/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.433088/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.433088/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/xxxxxxx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/xxxxxxx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/xxxxxxx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.433088
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.433088
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.433088
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https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/xxxxxxx/gsr, 
kur xxxxxxx – teisės akto pastovus vidinis 
identifikatorius TAIS. 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.433088/gsr 
– Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 
suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą. 

esančių TAR, sąrašus, nes 
TAR – pirminis šaltinis. 

Išsaugotoji paieška 
(teisėkūros 
dokumentų paieškos 
portale e-seimas.lrs.lt 
išsaugotasis filtras) 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt/zzzzzzzzzz
zzz, 
kur zzzzzzzzzzzzz – teisėkūros dokumentų 
paieškos išsaugotojo filtro pastovus 
identifikatorius. 
Pastaba. Išsaugotojo filtro savininkas (portalo 
registruotas naudotojas) gali filtrą panaikinti. 
Šiuo atveju nuoroda taptų negaliojanti. 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt/2abb1dfe-bd21-
4df6-b393-c835287fa4d9 
– išsaugotasis Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos teisės aktų projektų paieškos portale 
https://e-seimas.lrs.lt filtras. 

Pateikiamas nuorodos 
atvėrimo metu surastų 
teisėkūros dokumentų 
sąrašas. 
Šis funkcionalumas 
pagrįstas portalo  
e-seimas.lrs.lt 
registruotam naudotojui 
(registracija laisva) skirtų 
įrankių naudojimu (žr. 
„Mano teisėkūros 
paieškos“ tinklalapyje 
https://e-
seimas.lrs.lt/help/lt/index.
htm).  

  

2. Nenaudotinos nuorodos: 
  

Turinio tipas Nuorodos šablonas Pavyzdys Pastabos 

Teisės akto konkreti 
suvestinė redakcija 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/xxxxxxx/yyy
yy, kur: 
xxxxxxx – teisės akto pastovus vidinis 
identifikatorius TAIS; 
yyyyy – teisės akto konkrečios suvestinės 
redakcijos kintantis vidinis identifikatorius TAIS. 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.433088/Wp
OpJthcRJ 
– Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 
suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2020-04-01. 
Nuoroda suformuota 2020-04-03. Jei suvestinės 
redakcijos bus pergeneruotos, pateiktoji nuoroda 
nebegalios. 

Konkrečios suvestinės 
redakcijos identifikatorius 
nėra pastovus – jis gali 
pasikeisti, jei 
pergeneruojamos teisės 
akto suvestinės redakcijos 
(pvz., įsigaliojus 
pakeitimui). 

  

_________________________ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/xxxxxxx/gsr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/xxxxxxx/gsr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.433088/gsr
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