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VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 
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Gauta ir išsiųsta 15 016 raštų 

42% 

49% 

8% 1% 

Veiklos - 613
Personalo - 719
Atostogų - 119
Komandiruočių - 16

73% 
Viso darbuotojų - 86

Kėlė kvalifikaciją - 63

Organizuota  18 mokymų 

Parengta  1 467 įsakymų 

Pagrindiniams uždaviniams įgyvendinti  

skirta 4 000,5 tūkst. Lt asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui – 2 469,5 tūkst. Lt 

Siekiant įgyvendinti 2013 m. ŠRAAD pavestus uždavinius, sistemingai ir kryptingai organizuojant 
departamento veiklą: 

 patvirtinti ŠRAAD veiklos prioritetai 

patvirtinti ŠRAAD padalinių veiklos planai 

parengtos ar pakoreguotos 37 vykdomą veiklą reglamentuojančių tvarkos 

8 889 

(59%) 

6 127 

(41%) Gauta raštų

Išsiųsta raštų

vykdytos darbuotojų anketinės apklausos, individualūs ir grupiniai pokalbiai,  analizė 

parengtas ŠRAAD darbuotojų  motyvavimo tvarkos aprašas 

Žmogiškieji ištekliai 

90 

86 

70 

16 

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius, iš jų:

Valstybės tarnautojų

Darbuotojų
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KONTROLĖS APIMTYS 

 Kontroliuotini objektai – 1360 

 Ūkio subjektų, turinčių TIPKL – 382, iš jų: 

         30 – I priedo įrenginiai 

        352 – II priedo  įrenginiai 

 Nuotekų valymo įrenginių – 138 

 Regioninių sąvartynų – 2 (Aukštrakių, Jėrubaičių) 

 Potencialiai pavojingų objektų – 32 

 Hidroelektrinių – 33 

 Gamtos išteklių (karjerų, durpynų) telkinių – 116 

 Mažųjų karjerų – 162  

 Vandens telkinių (tvenkiniai, ežerai) – 482 

 Medžioklės plotų vienetų – 201 

 Žūklės plotų – 139 

 Žuvininkystės ūkių –  3 

 Aptvarų, voljerų -127 



 PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATAI 
2013 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS 
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Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano komunalinių biologiškai skaidžių (BSA) atliekų šalinimo 
sąvartynuose mažinimo užduotys įvykdytos:  Šiaulių regione - 67 %,  Telšių regione – 58 % 

Visi 2013 m. aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pagrindiniai uždaviniai (prioritetai) įgyvendinti: 

1. Pagrindinė užduotis:  

pasiekti, kad biologiškai skaidžių atliekų patekimas į sąvartynus būtų sumažintas 50% 

Šalinamas atliekų kiekis 
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 PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATAI 
2013 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS (1) 
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Kad sumažinti biologiškai skaidžių atliekų patekimą į sąvartynus 

Patikrinti 89 ūkio subjektai, gaminantys 
biologiškai skaidžias atliekas 

Nustatytas 21 pažeidimas, tai sudaro 24% 

Patikrinti ūkio 33 subjektai, surenkantys 
komunalines biologiškai skaidžias atliekas 

Nustatyta 18 pažeidimų, tai sudaro 55% 

Atlikti 4 nepavojingų atliekų sąvartynų patikrinimai 

Nustatyti 3 pažeidimai, tai sudaro 75% 

Atlikta patikrinimų

Nustatyta pažeidimų

75% 

Patikrinta ūkio subjektų

Nustatyta pažeidimų

55% 

Patikrinta ūkio subjektų

Nustatyta pažeidimų

24% 



 PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATAI 
2013 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS (2) 
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2. Užduotis:  

Aplinkosauginių pažeidimų tvarkant transporto priemones ir eksploatuoti netinkamas 
transporto priemones prevencija 

Patikrinti 68 ūkio subjektai, vykdantys eksploatuoti 
netinkamų transporto priemonių ardymo veiklą 

Nustatyti 35 pažeidimai, tai sudaro 51% 

Organizuotos akcijos, siekiant išaiškinti asmenis, vykdančius neteisėtą 
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklą. 

Patikrinti 48 ūkio subjektai, nustatytas 41 pažeidimas, tai sudaro 85% 

Patikrinti 103 ūkio subjektai, vykdantys 
automobilių remonto ir priežiūros darbus 

Nustatyti 54 pažeidimai, tai sudaro 53% 

Patikrinta ūkio subjektų

Nustatyta pažeidimų

53% 
Patikrinta ūkio subjektų

Nustatyta pažeidimų

51% 

Patikrinta ūkio subjektų

Nustatyta pažeidimų

85% 



 PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATAI 
2013 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS (3) 
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3. Užduotis:    

Padidinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemose surenkamų pakuočių atliekų perdirbamą 
kiekį. Užtikrinti, kad apmokestinamųjų pakuočių gamintojai ir importuotojai įgyvendintų 
gamintojo atsakomybės principą  

Atlikta 42 ūkio subjektų, išleidžiančių į vidaus 
rinką apmokestinamąsias pakuotes, apklausa 

Nustatyti 4 pažeidimai, tai sudaro 10% 

Patikrinti 84 ūkio subjektai, išleidžiantys į 
vidaus rinką apmokestinamąsias pakuotes 

Nustatyta 17 pažeidimų, tai sudaro 20% 

Patikrinti 7 ūkio subjektai, vykdantys pakuočių atliekų įvežimo (importo) veiklą  

Pažeidimų  nenustatyta 

Patikrinta ūkio subjektų

Nustatyta pažeidimų

20% 

Patikrinta ūkio subjektų

Nustatyta pažeidimų

10% 
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 PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATAI 
2013 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS (4) 

Organizuoti 325 žuvų apsaugos reidai  

Nustatyti 366 pažeidimai, iš jų 39 šiurkštūs 
Organizuoti 198 laukinės gyvūnijos apsaugos  reidai 

Nustatyti 93 pažeidimai, iš jų 19 šiurkštūs 

Konfiskuota:  
                  131 tinklas,  10 valčių, 2 duriamieji įrankiai, 8 metaliniai spąstai, 8 šautuvai (medžiokliniai) 

4. Užduotis:   

Sustiprinti žuvų išteklių naudojimo kontrolę 

Organizuoti   523  (2012 m. – 437) reidai 

138/26% 

385/74% 

Darbo metu Nedarbo metu

Nustatyti 459 (2012 m.- 424) pažeidimai  

194/ 42% 

265/ 58% 

Darbo metu Nedarbo metu

113% 

11% 

Organizuota reidų
Nustatyta pažeidimų
Šiurkštūs 47% 

20% 

Organizuota reidų

Nustatyta pažeidimų

Šiurkštūs

2013 m.  sausio mėn. 10 kartų padidinus  įkainius už padarytą žalą žuvų ištekliams,  

šiurkščių pažeidimų skaičius sumažėjo 48 %,  gyvūnijos ištekliams  - 40 % 



Išnagrinėti 555 skundai (2012 m. – 583), iš jų:  

apie 55%  (2012 m. – 42%) nepasitvirtino  

APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS REZULTATAI 
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  2013 m. patikrinimų plane buvo numatyta patikrinti 1 330 ūkio subjektų.   

Daugiausia pažeidimų nustatyta: 

gyvūnijos apsaugos – 481 

 atmosferos – 328 

 atliekų tvarkymo - 298 

    Atlikta 2 418 patikrinimų, įskaitant planinius neplaninius ir kt. patikrinimus, kurių trukmė  

svyravo  nuo 1 – 4 dienų. Vidutiniškai vienas inspektorius atliko  61  patikrinimą per metus 

Gyvūnijos 

apsaugos 

30% 

Atmosferos  

20% 

Atliekų 

tvarkymo  

18% 

Kiti 

pažeidimai  

32% 

Pažeidimų santykis Nustatyta 1 634 aplinkosauginių 
reikalavimų nesilaikymo atvejų.  



APLINKOS APSAUGOS IR TARŠOS KONTROLĖ 
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Patikrinti TIPK leidimais nustatytomis sąlygomis 
bei normatyvais reguliuojami 374 ūkio subjektai 

Nustatyti 138 pažeidimai, tai sudaro 37% 

Patikrintos 232 registruotos atliekas 
tvarkančios įmonės 

Nustatyti 95 pažeidimai, tai sudaro 41% 

Patikrinti 75 ūkio subjektai, išleidžiantys į 
vidaus rinką apmokestinamąją pakuotę  

Nustatyta 20 pažeidimų, tai sudaro 27% 

Atlikta 1 693 juridinių ir fizinių asmenų 
ūkinės veiklos patikrinimų                                                               
Nustatyti 904 pažeidimai, tai sudaro 53% 

Patikrinta ūkio subjektų

Nustatyta pažeidimų

37% 

Patikrinta įmonių

Nustatyta pažeidimų

41% 

Patikrinta ūkio subjektų

Nustatyta pažeidimų

27% 
Atlikta patikrinimų

Nustatyta pažeidimų

53%  



VALSTYBINĖ ANALITINĖ KONTROLĖ 
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Valstybinės laboratorinės kontrolės planas  įvykdytas 103 % (minimalus rodiklis - 90 %) 

Atlikti 46 oro taršos šaltinių patikrinimai  

Nustatyti 5 pažeidimai, tai sudaro 11% 

Suderintos 89 ūkio subjektų aplinkos  monitoringo programos (AMP) 

Teršalų normatyvų kokybės pažeidimų, turinčių 
tiesioginę žalą gamtai, skaičius kinta nežymiai 

Atlikta patikrinimų

Nustatyta pažeidimų

11% 

Atlikti 236 vandens  taršos šaltinių patikrinimai  

Nustatyti 23 pažeidimai, tai sudaro 10% 

Atlikta patikrinimų

Nustatyta pažeidimų

10% 



VALSTYBINIS APLINKOS MONITORINGAS 
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Valstybinio upių monitoringo planas įvykdytas 100% (minimalus rodiklis - 90 %) 

Stebėta 30 upių vietų Ventos, Lielupės ir Nemuno upių baseinų rajonuose (UBR),  iš jų: 

    11 - priežiūros intensyvaus monitoringo 

      1 - priežiūros ekstensyvaus monitoringo  

    18 -  veiklos monitoringo. 

 Ištirta paviršinių vandens telkinių monitoringo vietų 99,5%  (minimalus rodiklis - 90 %) 

20% 

17% 

37% 

20% 

6% 

Labai gera - 6

Gera - 5

Vidutinė - 11

Bloga - 6

Labai bloga - 2

 Ekologinė būklė upių monitoringo vykdymo vietose pagal fizikinių-cheminių parametrų 
matavimų/tyrimų rezultatus  

Blogą upių būklę lemia pasklidoji tarša - azoto junginiai, nitratai ir bendras azotas 

■  Bloga būklė Mūšos (aukščiau Kulpės ir ties Pamūšiu), Ringuvos (žemiau Užringuvio ir 
ties Gražuoliais), Obelės (ties Voskoniais) ir Ežerėlės (ties Žardeliais) upėse 

■  Labai bloga būklė Sidabros (pasienyje) ir  Šiladžio (žemiau Kairių) upėse 



VANDENŲ APSAUGA 
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Įgyvendinant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas,    

Šiaulių regione buvo vykdomi investiciniai projektai: 

 pastatyta 12 naujų nuotekų valyklų: 

   Akmenės r. - 2 , Plungės r. - 4, Joniškio r. -1,  Radviliškio r. - 5 

 įvykdyta 18 vandens ir nuotekų tinklų plėtros projektų: 

    Šiaulių r. - 7, Pakruojo  r. - 3, Plungės r. - 3, Telšių -1,  

    Šiaulių m.- 2, Joniškio r. - 1, Mažeikių r.-1 

 Pradėtas įgyvendinti Telšių m. NV dumblo apdorojimo  

    įrenginių projektas 

Regione yra 138 nuotekų valyklos (NV) turinčios TIPK leidimus 

Visos didžiausios regiono miestų  valyklos yra modernios su 

azoto ir fosforo šalinimu  



VALSTYBINIO STRATEGINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO 

ĮGYVENDINIMAS (1) 
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 Problemos ateičiai:  

Iki 2013 m. dumblo saugojimo aikštelėse sukaupti dideli kiekiai buitinių nuotekų dumblo. Vien 

UAB ,,Šiaulių vandenys“ aikštelėse sukaupta per 2,2 mln. tonų nuotekų dumblo. Šis dumblas 

netinkamas naudoti dumblo apdorojimo įrenginiuose, nes jis neturi energetinės vertės.                       

Reikalingos investicijos 

Įgyvendinta nuostata: Komunalinių nuotekų valymo metu susidarančio dumblo šalinimas 

sąvartynuose, dumblo aikštelėse ar kitokiose talpyklose turi būti nutrauktas ne vėliau kaip iki 2013 m. 

2013 m. ŠRAAD kontroliuojamoje teritorijoje toliau diegiama komunalinių nuotekų dumblo 

tvarkymo sistema, kuri apims likusias Telšių ir Plungės rajonų bei Rietavo savivaldybes. Dumblo 

apdorojimo įrenginių statyba Telšių r. sav. -  planuojama įrengti iki 2014-02-22  

Vis dar sprendžiama 2012 m. iškelta problema dėl Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiuose apdoroto 

nuotekų dumblo galutinio sutvarkymo. Baigta PAV procedūra. Per metus pagaminama 4 165 t 

džiovintų dumblo granulių, kurias naujuose dumblo deginimo įrenginiuose galima bus galima 

sudeginti  iki 5 040 t.   

Degimo metu susidaranti energija bus panaudota įrenginio eksploatacijai 



VALSTYBINIO STRATEGINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO 

ĮGYVENDINIMAS (2) 

Tikslai: 

 Iki 2013 m. perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 50% komunalinių atliekų 

 Ne vėliau kaip nuo 2013 m. sąvartynuose šalinti tik apdorotas atliekas 
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Visose 11 ŠRAAD kontroliuojamose savivaldybėse sukurta komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo 
sistema: 

  sukurta mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerinė sistema (išdalinta virš 32 tūkst. vnt. 
konteinerių žaliųjų atliekų surinkimui ir kompostavimui) 

  įrengta 13 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių 

  veikia 29 seniūnijų atliekų priėmimo punktai 

 įrengtos 9 žaliųjų atliekų ir 2 dumblo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės 

 įrengta ir pradėta eksploatuoti Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno II sekcija bei sumažintas 
leidžiamų priimti atliekų kiekis 

 Telšių regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pradėjo veikti mobili mišrių komunalinių atliekų 
rūšiavimo linija, sumažintas priimamų atliekų kiekis 

Laukiami teigiami  rezultatai : 

 2013 m. Telšių regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pradėta mechaninio bei biologinio 
    apdorojimo įrenginių su anaerobiniu pūdymu statyba 

 2013 m. Šiaulių regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno teritorijoje pradėtas mišrių komunalinių 
    atliekų rūšiavimo linijos įrengimas su biologiškai skaidžių komunalinių atliekų apdorojimo linija  

Tikslų įgyvendinimas: 



VALSTYBINIO STRATEGINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO 

ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ 

ŠRAAD direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri patikrino visas 50 Šiaulių ir Telšių regionų 

atliekų priėmimo aikšteles, nustatyti 23 pažeidimai, tai sudaro 46% 
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iš jų: 

Patikrinimų ir pažeidimų santykis 

0 10 20 30 40 50 60

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės

Seniūnijų atliekų priėmimo punktai

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės
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Akcijos metu patikrinta

Nustatyta pažeidimų

VISO 

Akcijos metu patikrinta

Nustatyta pažeidimų

46% 



VALSTYBINIO STRATEGINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO 

ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ (1) 

Problema:   

Nepavyko pasiekti, kad seniūnijų atliekų priėmimo punktai būtų tinkamai eksploatuojami 

nustatyti  23 (89% ) pažeidimai 
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Baisogalos seniūnijos atliekų priėmimo punktas 



VALSTYBINIO STRATEGINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO 

ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ (2) 
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Polekėlės seniūnijos  atliekų priėmimo punktas 



VALSTYBINIO STRATEGINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO 

ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ (3) 
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Papilės seniūnijos  atliekų priėmimo punktas 



ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS 

VYKDYMAS TAIKANT REGIONINĮ ROTACIJOS PRINCIPĄ 
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ŠRAAD pareigūnai vykdė valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę Kauno, Utenos Vilniaus, 
Panevėžio, Marijampolės regionų teritorijose  

ŠRAAD regione patikrinimus atliko Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus RAAD  

Patikrinta 20 objektų, nustatyti 4 pažeidimai, tai sudaro 20% 

 Taikant rotacijos principą buvo pasidalinta gerąja praktika, tobulinat efektyvesnės kontrolės veiksmus 

Siekiant užtikrinti valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės skaidrumą, ūkio subjektų 

patikrinimų planas, taikant rotacijos principą , įgyvendintas 100% 

20% 

Atlikta patikrinimų

Nustatyta pažeidimų

Pažeidimai nustatyti Akmenės, Pakruojo, Plungės ir Radviliškio 
rajonų ūkio subjektams 

Atlikus vertinimą ar pažeidimas privalėjo būti pastebėtas, nustatyta, 
kad: 

 2 ūkio subjektų kontrolė buvo  atliekama pirmą kartą 

 2 pažeidimai atsirado po ŠRAAD pareigūnų patikrinimo 

Visais atvejais pareigūnai negalėjo pastebėti pažeidimų 



TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS KONTROLĖS APIMTYS 
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Iš jų 167 atnaujinti, išduoti nauji ir koreguoti dėl: 

  atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo, atliekų srautų didėjimo, 

tvarkomų atliekų sąrašo papildymo 

  atliekas perdirbančių įmonių skaičiaus didėjimo 

 Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano užduočių – 

įrengti ne mažiau kaip vieną didelių gabaritų atliekų surinkimo 

aikštelę savivaldybės teritorijoje, bei sukurti nuotekų valymo 

dumblo tvarkymo sistemą-įgyvendinimo 

 į sąvartynus šalinamų atliekų kiekių mažinimo planų parengimo 

 vandentiekio - nuotekų kanalizacijos tinklų plėtros ir 

rekonstrukcijos, nuotekų valyklų statybos ir rekonstrukcijos, 

vandens gerinimo įrenginių statybos; 

dėl į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, įgyvendinant 

aplinkosaugines priemones ir kt. 

23 
136 

8 

25 

Išduota naujų

Koreguota

Atnaujinta

Panaikinta

2013 m. 382 ūkinės veiklos objektai 
turėjo TIPK leidimus 



PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI 

VERTINIMAS  
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2013 m. priimta: 

        1 sprendimas dėl PAV galimybių galiojimo pratęsimo   

        1 dėl PAV atrankos išvados galiojimo pratęsimo 

2012 m. tokių sprendimų nebuvo 

9 

4 

2013 m. 2012 m.

142 
131 

2013 m. 2012 m.

Priimta PAV galutinių išvadų 

Išnagrinėta ir priimta  PAV atrankos išvadų Išnagrinėta ir suderinta PAV programų 

2 

3 

2013 m. 2012 m.

Paskelbta PAV atrankos išvadų ir sprendimų 
ŠRAAD interneto svetainėje 

157 

140 

2013 m. 2012 m.



STRATEGINIS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS (SPAV) 
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Išaugęs SPAV dokumentų skaičius rodo labiau įvertinamą suminį atskirų projektų poveikį, padeda 

pagerinti rengiamų planų ir programų kokybę, identifikuoti naujas vystymosi alternatyvas, sumažinti jų 

įgyvendinimo neigiamas pasekmes aplinkai 

33 
25 

Priimti ar išnagrinėti SPAV apimties 

nustatymo dokumentai   

2013 m.
2012 m.

14 

8 

Priimta SPAV atrankos išvadų                                

2013 m.

2012 m.

6 

13 

Priimta SPAV ataskaitų                                       

2013 m.

2012 m.



Agluonos upės hidroelektrinės statyba Akmenės r., 
Varduvos upės Renavo HE tv. hidrotechnikos 
statinio rekonstrukcija Mažeikių r. 

iki 1 MW galios biodujų jėgainių statybos Kelmės r. 
Kiškionių k ., Pakruojo r. Veselkiškių k., Plungės r. 
Skabeikių k. ir Radviliškio r. Žilionių k. projektai 

TERITORIJŲ PLANAVIMAS 

24 2014.02.13 

SVARBESNI NAGRINĖTI TERITORIJŲ 
PLANAVIMO DOKUMENTAI: 

Kelmės r. Liolių ir Šaukėnų mstl. Šiaulių r. 
Bazilionių, Kairių, Kužių, Meškuičių, 
Šakynos mstl. bendrieji planai 

Akmenės rajono Pašakarnių kadastro 
vietovės žemės konsolidacijos projektas  

Mažeikių miesto lietaus nuotekų spec. planas 

SVARBESNI DERINTI STATINIŲ 
PROJEKTAI: 

Sausdravo upės žuvitakio įrengimo bei 
hidrostatinio remonto Žlibinų tv.  projektai 

Parengta 467 sąlygų 

teritorijų planavimo 

dokumentams 

Suderinta 1 190 

teritorijų planavimo  

dokumentų 

Suderinta 416 

statinių projektų  



MOKESČIŲ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR UŽ VALSTYBINIŲ 

GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ ADMINISTRAVIMAS 

25 2014.02.13 

MOKESČIŲ UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS IR TARŠĄ KONTROLĖS REZULTATAI 

357 

34(9,5%) 

Viso patikrinta

Nustatyta pažeidimų

80 

4 (5%) 

Mokesčiai už aplinkos teršimą iš 

stacionarių taršos šaltinių 

Viso patikrinta

Nustatyta pažeidimų

78 

8 (10%) 

Mokesčiai už aplinkos teršimą iš mobilių 

taršos šaltinių 

Viso patikrinta

Nustatyta pažeidimų

109 

9 (8%) 
Mokesčiai už gamtos išteklius 

Viso patikrinta
Nustatyta pažeidimų

82 

11 (13%) 

 Mokesčiai už aplinkos teršimą pakuotės 

atliekomis 

Viso patikrinta
Nustatyta pažeidimų

8 857 

12 050 

Taikytas  mokestis didesniu

tarifu (Lt)

Administracinės nuobaudos

(Lt)

Viso patikrinti 357 ūkio subjektai  aplinkosauginių mokesčių klausimais 



TEISMINIAI PROCESAI 

26 2014.02.13 

4 ieškiniai -  teisminio nagrinėjimo stadijoje 
už 115 388,32 Lt : 

2013 m. pateikta 18 (2012 m. – 21) ieškinių dėl 

žalos gamtai atlyginimo 173 156,65  Lt sumai: 

173 157 Lt 

51 303 Lt 

(30%) 

27 488 Lt  

(16%) 
Pateikta ieškinių

Priteista

Išieškota

115 388 Lt 

11 1291 Lt 

(96%) 
4 098 Lt 

(4%) 

viso

Baudžiamosiose bylose

Civilinėse bylose

Baudų išieškojimo efektyvumas - 97 % 

259 487 

251 638 

Skirta, Lt

Išieškota, Lt

Žalų išieškojimo efektyvumas - 94 % 

 141498 

133 294 

Paskaičiuota, Lt

Išieškota, Lt



DĖKOJAME  UŽ DĖMESĮ 
 


