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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s 1998 m. rugs÷jo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „D÷l Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo” (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2008, Nr. 46 (I)-1725), 7.7 
punktu ir užtikrindamas informacijos apie Lietuvos aplinkos būklę ir jos raidą teikimą: 
 1. S k i r i u : 
 1.1. Aplinkos apsaugos agentūrą atsakinga institucija už leidinio ,,Aplinkos būkl÷ 2008. Tik 
faktai“ projekto parengimą; 
 1.2. Aplinkos ministerijos Visuomen÷s informavimo ir viešųjų ryšių departamento 
Visuomen÷s informavimo skyrių atsakingu už leidinio ,,Aplinkos būkl÷ 2008. Tik faktai“ maketo 
parengimą ir leidybą. 
 2. S u d a r a u  šios sud÷ties leidinio ,,Aplinkos būkl÷ 2008. Tik faktai“ redakcinę komisiją, 
atsakingą už leidinio rankraščio recenzavimą: 
 Liutauras Stoškus – Aplinkos apsaugos agentūros direktorius, redakcin÷s komisijos 
pirmininkas. 
 Nariai: 
 Vida Augulien÷ – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktor÷; 
 Rūta Baškyt÷ – Valstybin÷s saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktor÷; 
 Laimutis Budrys – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius; 
 Arūnas Čepel÷ – Aplinkos ministerijos Aplinkos kokyb÷s departamento direktorius; 
 Juozas Mockevičius – Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius; 
 Raimondas Sakalauskas – Valstybin÷s aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas; 
 Algirdas Stankevičius – Jūrinių tyrimų centro direktorius; 
 Valdas Vaičiūnas – Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius. 
 3. T v i r t i n u  pridedamus:  
 3.1. sąrašą rodiklių ir institucijų, atsakingų už informacijos pateikimą leidiniui ,,Aplinkos 
būkl÷ 2008. Tik faktai“; 
 3.2. l eidinio ,,Aplinkos būkl÷ 2008. Tik faktai“ rengimo darbų planą; 
 3.3. reikalavimus teikiamai informacijai asmenims, paskirtiems atsakingais už medžiagos 
pagal rodiklius pateikimą leidiniui ,,Aplinkos būkl÷ 2008. Tik faktai“; 
 3.4. leidinio ,,Aplinkos būkl÷ 2008. Tik faktai“ puslapio medžiagos maketą. 

 4. Pa v e d u  atsakingų institucijų vadovams paskirti asmenis, atsakingus už informacijos 
pagal rodiklius pateikimą leidiniui ,,Aplinkos būkl÷ 2008. Tik faktai“ ir iki 2009 m. sausio 15 d. raštu 
informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie paskirtus asmenis, nurodant jų ryšio duomenis. 

 5. Įsakymo vykdymo kontrolę p a v e d u  ministerijos sekretoriui Aleksandrui Spruogiui. 
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