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H priedas. Konsoliduotos reguliuojančių institucijų
grupės
Reguliuojančių institucijų, skirstomų į 8 veiklos grupes, sąrašas. Pateikiami
grupių pavadinimai ir santraukos.
−
−
−
−
−
−
−
−

Aplinkos grupė (AG);
Konkurencijos ir rinkos priežiūros grupė (KRP);
Viešųjų infrastruktūrų priežiūros grupė (VIP);
Kultūros ir švietimo grupė (KŠ);
Mokesčių, muitų, finansų rinkos grupė (MMF);
Visuomenės ir asmens sveikatos grupė (VAS);
Produktų saugos grupė (PSG).

Procesų saugos grupė.
(PS) Priežiūros institucija
Aplinkos apsaugos
agentūra
Aplinkos apsaugos
tarnyba
Lietuvos geologijos
tarnyba prie Aplinkos
ministerijos
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie
Aplinkos ministerijos
Žuvininkystės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos
Valstybinė teritorijų
planavimo ir statybos
inspekcija prie
Aplinkos ministerijos
Valstybės įmonė
statybos produkcijos
sertifikavimo centras
Nacionalinė žemės
tarnyba prie Žemės
ūkio ministerijos
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos

AG

KPR

VIP

KŠ

MMF

VAS

PSG

PS

+
+
+
+
+
+

+
+
+

200

Procesų saugos grupė.
(PS) Priežiūros institucija
Valstybinė atominės
energetikos saugos inspekcija
Kultūros paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos
Civilinės aviacijos administracija
Lietuvos saugios
laivybos administracija
Valstybinė geležinkelio inspekcija prie
Susisiekimo ministerijos
Valstybinė kelių
transporto inspekcija
prie Susisiekimo ministerijos
Lietuvos metrologijos
inspekcija
Valstybinis turizmo
departamentas prie
Ūkio ministerijos
Valstybės įmonė Lietuvos prabavimo rūmai
Nacionalinis
akreditacijos biuras
Valstybinė vartotojų
teisių apsaugos tarnyba
Lietuvos Respublikos
konkurencijos taryba
Daugiasektoris reguliuotojas
Lošimų priežiūros
tarnyba
Valstybinė duomenų
apsaugos inspekcija
Valstybės dokumentų
technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos
Lietuvos vyriausiojo
archyvaro tarnyba
Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
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Procesų saugos grupė.
(PS) Priežiūros institucija
Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba
Valstybinė gyvulių
veislininkystės
priežiūros tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos
Valstybinė augalininkystės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos
Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės departamentas
Valstybinė
akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai
tarnyba prie Sveikatos
apsaugos ministerijos
Lietuvos bioetikos
komitetas
Nacionalinis organų
transplantacijos biuras
Sveikatos apsaugos
ministerijos
ekstremalių sveikatai
situacijų centras
Valstybinė ligonių
kasa prie Sveikatos
apsaugos ministerijos
Radiacinės saugos centras
Nacionalinis
visuomenės sveikatos
centras
Valstybinė vaistų
kontrolės tarnyba prie
Sveikatos apsaugos
ministerijos
Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo
ministerijos švietimo
kokybės ir regioninės
politikos departamentas
Studijų kokybės vertinimo centras

201

AG

KPR

VIP

KŠ

MMF

VAS

PSG
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

PS

202

Procesų saugos grupė.
(PS) Priežiūros institucija
Nacionalinė mokyklų
vertinimo agentūra
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės
centras
Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Lietuvos darbo birža
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
Socialinių paslaugų
priežiūros departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Lietuvos Respublikos
ginklų fondas prie
Vidaus reikalų ministerijos
Policijos departamentas prie Lietuvos
Respublikos vidaus
reikalų ministerijos
Lietuvos radijo ir televizijos komisija
Valstybinė kalbos inspekcija
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
Valstybinė mokesčių
inspekcija prie Finansų
ministerijos
Audito, apskaitos,
turto vertinimo ir nemokumo valdymo
tarnyba
Lietuvos bankas
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