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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS
DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS

MINISTERIJOS REGIONŲ APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTUS

2015 m.                      d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi ir  Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
n u t a r i a :

1. Sutikti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos
departamentas (juridinio asmens kodas – 190742671), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas (juridinio asmens kodas – 190742290), Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas (juridinio
asmens kodas  – 190742333),  Lietuvos Respublikos  aplinkos  ministerijos  Marijampolės  regiono
aplinkos  apsaugos  departamentas  (juridinio  asmens  kodas  –  190742714),  Lietuvos  Respublikos
aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas (juridinio asmens kodas –
190742529),  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministerijos  Šiaulių  regiono  aplinkos  apsaugos
departamentas (juridinio asmens kodas – 190742486), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas (juridinio asmens kodas – 190742867), Lietuvos
Respublikos  aplinkos  ministerijos  Vilniaus  regiono  aplinkos  apsaugos  departamentas  (juridinio
asmens kodas – 190742148) (toliau – departamentai) būtų reorganizuoti jungimo būdu – prijungti
prie Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos (juridinio asmens kodas – 303345150), kuriai pereitų
visos departamentų teisės, pareigos ir funkcijos. 

2. Nustatyti, kad:
2.1. reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių,  optimizuoti biudžetinių

įstaigų veiklą, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius;
2.2. reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – departamentai;
2.3. reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba;
2.4. po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba;
2.5.  po  reorganizavimo  veiksiančios  biudžetinės  įstaigos  Valstybinės  aplinkos  apsaugos

tarnybos  funkcijos  –  vykdyti  aplinkos  apsaugos  valstybinę  kontrolę,  kontroliuoti,  ar  fiziniai  ir
juridiniai  asmenys  vykdo  aplinkos  apsaugą  ir  gamtos  išteklių  naudojimą  reglamentuojančiuose
įstatymuose  bei  kituose  teisės  aktuose  nustatytus  reikalavimus,  ir  kitas  Valstybinės  aplinkos
apsaugos tarnybos nuostatuose numatytas funkcijas;

2.6.  po  reorganizavimo  veiksiančios  biudžetinės  įstaigos  savininko  teises  ir  pareigas
įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
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