
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL APLINKOS MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2014-ŲJŲ METŲ 

VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO 

 

 

2014 m. vasario 11 d. Nr. D1-131  

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi ir 

11 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 29, 30 straipsnių ir Strateginio 

planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu 

Nr. 827, nuostatomis: 

1. T v i r t i n u  Aplinkos ministerijos ir šių jai pavaldžių įstaigų 2014-ųjų metų veiklos planus 

(pridedama): 

1.1. Aplinkos apsaugos agentūros; 

1.2. Aplinkos ministerijos; 

1.3. Aplinkos ministerijos Žinybinio archyvo; 

1.4. Aplinkos projektų valdymo agentūros; 

1.5. Augalų genų banko; 

1.6. Būsto energijos taupymo agentūros; 

1.7. Generalinės miškų urėdijos; 

1.8. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus; 

1.9. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo; 

1.10. Lietuvos geologijos muziejaus;  

1.11. Lietuvos geologijos tarnybos; 

1.12. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos; 

1.13. Lietuvos zoologijos sodo; 

1.14. Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus; 

1.15. Valstybinės miškų tarnybos; 

1.16. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos; 

1.17. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos; 

1.18. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento; 

1.19. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento; 

1.20. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento; 

1.21. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento; 

1.22. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento; 

1.23. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento; 

1.24. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento; 

1.25. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento. 

2. P a v e d u Aplinkos ministerijos savarankiškų struktūrinių padalinių vadovams pagal 

kompetenciją pateikti informaciją apie veiksmų/darbų vykdymą el. paštu Ekonomikos ir tarptautinių 

ryšių departamento Strateginio planavimo skyriui per 5 darbo dienas pasibaigus metų ketvirčiui pagal  
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tokią lentelės formą: 

 
Strateginio 

veiklos 

plano 

programos  

pavadinimas

Strateginio 

veiklos 

plano 

priemonės 

kodas ir 

pavadinimas

Strateginio 

veiklos 

plano 

priemonei 

numatyti 

asignavimai, 

tūkst. Lt

Eilės 

Nr.

Veiksmo/ 

darbo 

pavadinimas 

Atsakingas 

padalinys

Atsakingas 

darbuotojas-

padalinio 

vadovas 

Atsakingas 

darbuotojas-

specialistas

Įvykdymo 

terminas, 

nurodant 

ketvirtį

Planavimo 

dokumentas, 

kurį 

įgyvendina 

Rodiklis, 

parodantis 

rezultatą 

Įvykdymas

 
 

3. Į p a r e i g o j u  1.1-1.25 punktuose nurodytų įstaigų vadovus pagal kompetenciją: 

3.1. paskelbti įstaigų 2014-ųjų metų veiklos planus interneto tinklalapiuose per 5 darbo dienas 

nuo įsakymo įsigaliojimo; 

3.2. užtikrinti veiksmų, numatytų įstaigų 2014-ųjų metų veiklos planuose, vykdymą; 

3. P a v e d u viceministrams ir ministerijos kancleriui pagal kompetenciją užtikrinti 2014-ųjų 

metų veiklos planų vykdymo kontrolę. 

 

 

 

  

Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 
 

 

 

Jolita Meilūnė 

 

2014-01-11 

 


