
VEIKLOS PLANAVIMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO SKYRIAUS
UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Skyriaus uždaviniai yra:
1. pagal kompetenciją organizuoti ir dalyvauti rengiant metinius Agentūros veiklos planus bei 

informaciją apie jų įgyvendinimą;
2. pagal kompetenciją kartu su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais organizuoti valstybinį 

aplinkos monitoringą, koordinuoti jo vykdymą, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ir 
tarptautinius projektus, programas aplinkos monitoringo srityje, teikti pasiūlymus dėl aplinkos 
monitoringo sistemos plėtojimo ir tobulinimo;

3. bendradarbiauti  su  Lietuvos,  užsienio  valstybių  ir  tarptautinėmis  aplinkosauginėmis  bei 
mokslo  ir  studijų  institucijomis,  įstaigomis  bei  organizacijomis,  taip  pat  su  nevyriausybinėmis 
organizacijomis  aplinkos  monitoringo  ir  aplinkos  būklės  tyrimų  klausimais,  pagal  kompetenciją 
organizuojant informacijos apie aplinkos būklę rengimą ir pateikimą už aplinkos apsaugos politiką bei jos 
įgyvendinimą atsakingoms valstybės institucijoms, mokslo įstaigoms ir visuomenei.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
1. pagal kompetenciją organizuoja ir kartu su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais nustatyta 

tvarka rengia metinius Agentūros ir strateginius Aplinkos ministerijos veiklos planus bei informaciją apie 
jų įgyvendinimą;

2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant arba rengia teisės aktų, reguliuojančių aplinkos apsaugą, 
aplinkos  monitoringą,  projektus,  teikia  pastabas  ir  pasiūlymus  dėl  kitų  valstybės  ir  savivaldybių 
institucijų, įstaigų rengiamų teisės aktų projektų;

3. pagal kompetenciją koordinuoja valstybinio aplinkos monitoringo vykdymą, dalyvauja rengiant 
metinius valstybinio aplinkos monitoringo veiksmų planus;

4. pagal kompetenciją kartu su mokslo, studijų ir kitomis institucijomis organizuoja, koordinuoja, 
dalyvauja vykdant taikomuosius bei mokslinius aplinkos tyrimus, programas ir projektus aplinkos būklės 
tyrimų ir aplinkos monitoringo srityje; 

5. pagal  kompetenciją  kuruoja  valstybinį  gyvosios  gamtos  ir  sąlygiškai  natūralių  ekosistemų 
monitoringą, organizuoja biotos ir ekosistemų būklės vertinimą bei prognozę pagal valstybinio aplinkos 
monitoringo tyrimų duomenis;

6. kaupia ir tvarko užsakomųjų valstybinio aplinkos monitoringo darbų duomenis ir informaciją;
7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir koordinuojant tarptautines programas ir 

projektus aplinkos monitoringo, gamtinės aplinkos tyrimų srityse;
8. pagal kompetenciją organizuoja ir  koordinuoja informacinių leidinių apie aplinkos būklę ir 

aplinkos monitoringą rengimą ar dalyvauja juos rengiant;
9. pagal  kompetenciją  ruošia  duomenis  ir  informaciją  apie  gamtinės  aplinkos  kokybę  ir  jos 

pokyčius  bei  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  teikia  valstybės  ir  savivaldybių  institucijoms,  įstaigoms, 
įmonėms, organizacijoms, kitiems juridiniams asmenims, visuomenei bei suinteresuotoms tarptautinėms 
organizacijoms informaciją apie Lietuvos gamtinės aplinkos būklę; 

10. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis bei 
nevyriausybinėmis organizacijomis gyvosios gamtos tyrimų ir monitoringo, leidinių apie aplinkos būklę 
rengimo klausimais;

11. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir  Agentūros vadovybės 
pavedimus.
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