
 

 

2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

TURINYS 

 
1. ĮŽANGA 

1.  
Svarbiausi veiksniai, kurie 2010 metais turėjo įtakos regionų aplinkos apsaugos 

departamentų veiklai įgyvendinant Aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano programą 
„Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė“: 

Išorės veiksniai 
Tarptautinių santykių plėtra.  
Alytaus, Vilniaus bei Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentai, kurių 

kontroliuojamos teritorijos ribojasi su kaimyninėmis šalimis - Lenkija, Baltarusijos 
Respublika, Latvijos Respublika ir Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, regioniniame 
lygmenyje keičiasi informacija apie aplinkos būklę, taršos atvejus, kurie gali turėti įtakos  
mūsų ir kaimyninių šalių aplinkai. Aktyvus bendradarbiavimas regioniniame lygmenyje 
vykdomas neformaliai pasikeičiant informacija ir dėl kitų teršalų tarpvalstybinių pernašų, 
tarpvalstybinių atliekų pervežimų, dalyvaujant priemonėse upių baseinų valdymo 
klausimais. 

Politiniai veiksniai: 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo pakeistos atitinkamų straipsnių nuostatos, tam tikrais atvejais supaprastino 
teritorijų planavimo ir projektų derinimo proceso eigą.  

Ekonominiai veiksniai: 
Lėtėjant ekonomikos vystymosi tempams buvo prognozuojamas išmetamų teršalų 

kiekių į aplinką sumažėjimas ir tikimybė, kad didės bankrutuojančių įmonių skaičius bei 
išliks aktuali bankrutuojančiose įmonėse sukauptų atliekų sutvarkymo problema. Regionų 
aplinkos apsaugos departamentų (toliau - RAAD) tikslas buvo užtikrinti, kad tokios įmonės 
arba pačios sutvarkytų atliekas arba tinkamai perimtų atliekų tvarkymui skirtus Garantus ir 
organizuotų likusių atliekų sutvarkymą. 

Buvo prognuozuojama, kad bus bandoma nelegaliai naudoti gamtos išteklius, 
išvengti mokesčių valstybei, todėl RAAD nemažai dėmesio skyrė gamtos išteklių naudojimo 
kontrolei, kurios metu buvo nustatyta nemažai atvejų, kai ūkio subjektai nemoka 
mokesčių už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, už aplinkos teršimą 
atliekomis, už išteklius. 

Socialiniai (kultūriniai) veiksniai: 
Šalies regionuose pastebimas netolygus atskirų teritorijų ir vietovių vystymasis - 

spartesnis miestų vystymasis bei plėtra ir žymiai lėtesnis - miestelių bei kaimo, pragyvenimo 
lygio diferenciacija, mažas gyventojų mokumas. Visa tai neleidžia be papildomos finansinės 
paramos sukurti gerai veikiančios, ES reikalavimus atitinkančios atliekų tvarkymo 
infrastruktūros, įgyvendinti vandentvarkos projektus, kitas aplinkosaugines priemones. 
RAAD bendradarbiaudami su savivaldybėmis skyrė didelį dėmesį gyvenamų namų bendrijų 
bei kvartalų nuotekų valyklų tinkamo eksploatavimo problemoms spręsti bei komunalinių 
atliekų surinkimo sistemos funkcionavimui pagerinti. 

Technologiniai veiksniai: 
Ekologinės naujovės, atsinaujinanti energija, energijos naudojimo efektyvumas yra 

Europos Sąjungos 2007-2013 m. laikotarpio sanglaudos prioritetai. Pastebimas vis didesnis 
susidomėjimas šiomis technologijomis. 2010 metais išaugo nagrinėtų planuojamų ūkinių 
veiklų poveikio aplinkai vertinimo procedūrų skaičius tokioms ūkinėms veikloms kaip vėjo 



 

 

jėgainių ir saulės elektrinių statyba ir eksploatacija. Vėjo jėgainių statybos veikla 2010 
metais Klaipėdos regione dominavo tarp kitų planuojamų ūkinių veiklų rūšių, kurioms buvo 
atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Kartu su 
Kaišiadorių, Jurbarko rajonų savivaldybėmis Kauno regiono aplinkos apsaugos 
departamentas iniciavo atsinaujinančių energijos šaltinių (vėjo jėgainių) specialiųjų planų 
rengimą (yra parengti Kaišiadorių r., Jurbarko r. specialieji planai, Raseinių ir Kėdainių 
rajonams išduotos sąlygos šių planų rengimui). 

Vidaus veiksniai 
Žmogiškieji ištekliai: 
Siekiant laiku ir kokybiškai atlikti pavestas funkcijas ir atsižvelgiant į tai, kad 

aplinkosaugos sritis yra sparčiai kintanti ir besivystanti, daugėja naujų veiklos sričių ir 
funkcijų, susijusių su ES aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo kontrole, darbo krūvis 
didėja neproporcingai esamiems žmogiškiesiems ištekliams. Pagrindiniai veiksniai, turėję 
įtakos RAAD veiklos organizavimui, buvo pareigybių panaikinimas ir nemokamų atostogų 
valstybės tarnautojų ir darbuotojų išleidimas, ryšium su sumažintų darbo užmokesčio fondu 
šiais metais.  

 
II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 
1-asis Aplinkos ministerijos strateginis tikslas 

„Užtikrinti tinkamą aplinkos kokybę Lietuvos gyventojams, atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos normas ir standartus, sudaryti sąlygas darniai teritorijų plėtrai“ 

 
Strateginiam tikslui įgyvendinti vykdyta programa - „Aplinkos apsaugos 

valstybinė kontrolė“ 
Programos tikslas: Užtikrinti tinkamą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę 

regioniniame ir vietiniame lygmenyje 
1. Įgyvendinant šį tikslą 2010 m. gyvūnijos naudojimo kontrolės srityje buvo: 
- išduota 16 leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų 

vienetuose, 
- patikrinta leidimus turinčių naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės 

plotų vienetuose turinčių naudotojų veikla (554 patikrinimai), 
- patikrinta leidimus naudoti žūklės plotus turinčių naudotojų veikla(496 

patikrinimai), 
- išduotas 51 leidimas naudoti žūklės plotus. 
2. Įgyvendinant šį tikslą 2010 m. aplinkos apsaugos ir taršos kontrolės srityje buvo: 
- išduota, atnaujinta ar koreguota taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau - 

TIPK) 802 leidimų įmonėms, 
- patikrinta 288 laivų, įplaukusių į Lietuvos vidaus vandenis, teritorinę jūrą, 

išskirtinę ekonominę zoną, įvertinant jų atitikimą nustatytiems aplinkosaugos 
reikalavimams, 

 - patikrinta 962 įregistruotų atliekas tvarkančių įmonių, 
- patikrinta 101 įmonė išduodanti pažymas apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių 

atliekų naudojimui ar eksportui, 
 - atlikta 622 pramonės bei kitų jiems prilygintinų objektų patikrinimų dėl aplinkos 

apsaugos reikalavimų laikymosi, 
  - atlikta 5583 juridinių ir fizinių asmenų ūkinės veiklos patikrinimų dėl aplinkos 

kokybės reikalavimų laikymosi, 
- inicijuoti pasitarimai su savivaldybių administracijomis, kuriuose aptarė ir teikė 

pasiūlymus dėl nenaudojamų sąvartynų priežiūros, regioninių  sąvartynų tinkamos 



 

 

eksploatacijos, antrinių žaliavų surinkimo, vandenvalos klausimų, aplinkosauginių 
investicinių projektų vykdymo. 

 
 Mažinant administracinę naštą verslui visuose RAAD: 

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl 
institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 53–2613) 
patvirtinta Aplinkos priežiūros funkcijas atliekančios institucijų grupė parengė bendrų 
patikrinimų planus; 

- buvo iš esmės atnaujinti kontroliuojamų objektų sąrašai, į juos įtraukiant tik 
didžiausią riziką aplinkosauginiu požiūriu turinčios įmonės, bei įmones, kurioms per 
praeitus metus buvo taikytos administracinės nuobaudos, fiksuoti normatyvų viršijimai ar 
gauta skundų dėl jų vykdomos veiklos. Sudarytas „žaliasis“ sąrašas įmonių, kurios 
neįtrauktos į tikrinamųjų sąrašą kaip eilę metų atitinkančios aplinkosauginius reikalavimus; 

- dalyvauta Aplinkos priežiūros grupės institucijų vadovų komiteto trijuose 
pasitarimuose, kurių metu buvo aptariamos rengiamų teisės aktų pataisos, susijusios su 
verslo naštos mažinimu, valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę atliekančių institucijų 
veiklos optimizavimu ir teisės aktų skaičiaus mažinimu, svarstomi įmonių konsultavimo ir 
bendrų patikrinimų principai, derinami patikrinimų planai; 

- ūkio subjektai konsultuojami ir skatinami naudotis elektroninėmis atliekų apskaitos 
ataskaitų teikimo, gamintojų/importuotojų registro programomis, kurios žymiai palengvina 
šį administracinį procesą laiko ir išteklių sąnaudų atžvilgiu; 

- įdiegta praktika, kad įmonės, prieš atliekant jų planinius patikrinimus, prieš 10 
dienų apie tai informuojamos, nurodant, kokius dokumentus reikės pateikti tikrinimo metu, 
taip sudarant sąlygas ūkio subjektams efektyviau planuoti administracinę veiklą; 

- taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų derinimo ir išdavimo 
procedūrose įdiegtas „vieno langelio“ principas; 

- tiesiogiai bendraujama su savivaldybėmis, tikrinant pareiškėjų duomenis registrų 
centro, miškų kadastro, gyventojų registro duomenų bazėse - tai leidžia taupyti minėtų 
pareiškėjų laiką, gaunant reikiamą informaciją; 

 - įgyvendintos šios viešumo priemonės: 
- informacija apie ūkio subjektų veiklos priežiūros atlikimo principus, 

procedūras ir rezultatus, skelbiama RAAD internetiniuose tinklalapiuose. 2010 m. skelbta: 
veiksmų planas ir veiklos programa, įmonių patikrinimo, įskaitant ir bendrų patikrinimų su 
kitomis priežiūros funkcijas atliekančiomis institucijomis, planai, kas ketvirtį – valstybinės 
kontrolės, įmonių kontrolės, miškų kontrolės, gyvosios gamtos apsaugos kontrolės 
rezultatai, kas savaitę – aplinkos apsaugos reikalavimų ir šiurkštūs gyvūnijos apsaugos teisės 
aktų pažeidimai, rubrikoje „Specifinių patikrinimų klausimynai“ tikrinamų įmonių vadovai 
ir valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai gali rasti klausimynus, kuriais 
rekomenduojama naudotis atliekant specifinius patikrinimus, 

- internetiniuose tinklalapiuose skelbiamos RAAD teikiamos viešosios 
paslaugos su išsamia informacija apie reikiamus pateikti dokumentus, nagrinėjančius 
prašymus specialistus, paslaugų suteikimo terminus, 

- paskelbti teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių 
institucijų veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašai. 
 
 RAAD ypatingą dėmesį skyrė gyvulininkystės kompleksų, atliekas tvarkančių 
objektų bei objektų dėl TIPK sąlygų vykdymo kontrolei: 

Marijampolės RAAD: 



 

 

- naujai įsisavintas ir įsiteisintas amoniako koncentracijų aplinkos ore nustatymo 
metodas bei sistemingai atlikti matavimai (viso atlikti 65 matavimai) prie kiaulininkystės 
kompleksų, tręšimo laukų, srutų rezervuarų ir kitų objektų, 

- kartu su savivaldybių, seniūnijų atstovais patikrintos visų seniūnijų teritorijos dėl 
neteisėto buitinių atliekų šalinimo atvejų nustatymo, tvorų įrengimo vandens telkinių 
apsaugos juostose.  

Kauno RAAD: 
- gauta paviršinio vandens ir nuotekų cheminių tyrimų bei mėginių ėmimo 

akreditacija pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus. 
 Šiaulių RAAD: 
- patikrinti visi didesni kaip 300 SG kiaulių kompleksai. 

Vilniaus RAAD: 
- patikrinta 13 gyvulininkystės kompleksų - atlikta 37 patikrinimai, iš jų 25 planiniai 

ir 12 neplaninių. 
 
3. Įgyvendinant šį tikslą 2010 m.  valstybinės miškų kontrolės srityje buvo: 
- suderinta 2871 miškotvarkos projektų, 
- išduota 14337 leidimų kirsti mišką, 
- patikrinta 22027 miško sklypų įvertinant jų atitikimą leidimams, miškotvarkos 

projektams, kitiems nustatytiems miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos reikalavimams. 

 
 
Dėl praūžusio škvalo, Alytaus RAAD veiklos teritorijoje, miškai nuo škvalo 

nukentėjo stipriausiai: privačiuose miškuose išversta ir išlaužyta apie 650 000 ktm., 
daugiausiai Varėnos rajone - virš 500 tūkst. ktm., Alytaus ir Prienų rajonuose - mažiau. 
Skaičiuojama, kad iš viso valstybiniuose ir privačiuose miškuose regione škvalas pakenkė 
daugiau kaip 30 tūkst. ha miškų. Alytaus RAAD po škvalo išduota leidimų bei pagal 
pateiktus pranešimus plyniems sanitariniams kirtimams privačiuose miškuose net 2110 ha., 
bendros miško kirtimo apimtys išaugo nuo158 iki 625 tūkst. ktm.  

Kauno RAAD veiklos teritorijoje, Kaišiadorių ir Kauno rajonuose buvo stipriai 
pažeisti privatūs bei valstybiniai miškai. Stipriai pažeisti apie 1500 ha privačių miškų, 
išversta ir išlaužyta apie 85000 m³ medienos. Smarkiai nukentėjo ir Dubravos, Kaišiadorių, 
Kauno miškų urėdijų ir Kauno miesto savivaldybės valstybiniai miškai. Buvo pažeista apie 
4700 ha miškų, išversta ir išlaužyta apie 193600 m³ medienos. Ypač daug žalos škvalas 
padarė Dubravos EMMU valstybiniams miškams, čia buvo pažeista apie 2700 ha miškų, 
išversta ir išlaužyta apie 113400 m³ medienos. Tai papildomai pareikalavo pastangų ir darbo 
sąnaudų įvertinti pažeistų miškų sanitarinę būklę, informuoti privačių miškų savininkus apie 
būtinybę laiku sutvarkyti škvalo pažeistų miškų plotus, konsultuoti, kaip tvarkyti vėtros 
pažeistus miškus. 

 



 

 

4. Įgyvendinant šį tikslą 2010 m. aplinkosauginių pažeidimų prevencijos, 
valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės efektyvumo didinimo bei institucijos veiklos 
tobulinimo būtinų veiksmų srityje buvo: 

- suaktyvinta visuomenės bei ūkio subjektų, teikiant metodinė pagalbą, 
aplinkosauginio švietimo ir konsultavimo jai rūpimais klausimais veikla: buvo platinami 
straipsniai spaudoje bei RAAD internetiniuose puslapiuose, dalyvauta  televizijos 
reportažuose, organizuoti mokymai, susitikimai; 

- dalyvauta aplinkosauginėse akcijose – „Karšis“, „Lašiša“, „Miškas“, „Darom“.  
Vilniaus RAAD papildomai, vykdė šias akcijas: 
- 2010 m. spalio 18 d. – lapkričio 19 dienomis, Vilniaus regione (Vilniaus, Trakų, 

Elektrėnų, Ukmergės, Švenčionių, Šalčininkų ir Širvintų rajonuose bei Vilniaus mieste) 
vykusios akcijos „Autoservisai 2010“ metu, buvo tikrinamos įmonės, vykdančios transporto 
priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklas. Akcijos metu buvo tikrinama, ar asmenys 
laikosi atliekų tvarkymo įstatyme, atliekų tvarkymo taisyklėse bei kituose teisės aktuose 
nustatytų reikalavimų. 

- 2010 m. sausio 18 d. – 28 dienomis Vilniaus mieste vykusios akcijos „Kaminukas“ 
metu, buvo tikrinami asmenys, eksploatuojantys katilines bei įvairaus kuro katilus. 
Specialiųjų patikrinimų metu buvo patikrinti 34 objektai. 15 – oje iš jų nustatyti aplinkos 
apsaugos pažeidimai – įmonės degino atliekas, vykdė veiklą neturėdamos tam reikalingo 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo, pažeidė TIPK leidimo sąlygas ir 
t.t. Už nustatytus pažeidimus atsakingiems asmenims skirtos administracinės baudos nuo 
100 Lt iki 3000 Lt ir dėl pažeidimų pašalinimo pateikti privalomieji nurodymai. 
 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 
 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 
Vertinimo kriterijus 

Metinis 
planas 

Įvykdyta 
Įvykdymas, 
procentais 

 Rezultato:     
R-03-01-01 
 

Nustatytos aplinkosauginės 
sąlygos poveikį aplinkai 
darančios ūkinės veiklos 
vystymo projektams 
(patvirtintų projektų skaičius, 
vnt.) 

5000 
 

6541 131  

 Produkto:    
P-03-01-01-01 
 

Pateikta išvadų dėl objektų 
ūkinės veiklos organizavimo ir 
pertvarkymo projektų atitikimo 
aplinkos apsaugos 
reikalavimams (išnagrinėtos 
projektinės/techninės 
dokumentacijos komplektų 
skaičius, vnt.) 

4700 8343 177 

P-03-01-01-02 
 

Atlikta atrankų dėl 
planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo 
(vnt. ) 

800 889 111 

 Rezultato:     
R-03-01-02 Patikrinta taršos integruotos 2600 2468 95* 



 

 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 
Vertinimo kriterijus 

Metinis 
planas 

Įvykdyta 
Įvykdymas, 
procentais 

 prevencijos ir kontrolės (toliau 
– TIPK) leidimais nustatytomis 
sąlygomis bei normatyvais 
reguliuojamų objektų (vnt.) 

 

 Produkto:    
P-03-01-01-03 
 

Išduota, atnaujinta ar koreguota 
(TIPK) leidimų įmonėms ( vnt.) 

700 802 114 

P-03-01-01-04 
 

Atlikta išleidžiamų teršalų 
kiekių atitikimo nustatytiems 
normatyvams valstybinės 
laboratorinės kontrolės patikrų 
objektuose (objektų skaičius, 
vnt.) 

1310 1594 122 

P-03-01-01-05 Patikrinta laivų, įplaukusių į 
Lietuvos vidaus vandenis, 
teritorinę jūrą, išskirtinę 
ekonominę zoną, įvertinant jų 
atitikimą nustatytiems 
aplinkosaugos reikalavimams 
(laivų skaičius, vnt.). 

240 288 120** 

 Rezultato:    
R-03-01-03 
 

Pramonės ir jiems prilygintinų 
objektų atliktų patikrinimų ir 
nustatytų pažeidimų santykis 
(pažeidimų proc. nuo atliktų 
patikrinimų) 

26 26 100 

 Produkto:    
P-03-01-01-06 
 

Patikrinta įregistruotų atliekas 
tvarkančių įmonių (vnt.) 

600 962 160 

P-03-01-01-07 
 

Patikrinta pažymas dėl 
apmokestinamųjų gaminių ir 
pakuočių atliekų naudojimo ar 
eksporto išduodančių įmonių 
(vnt.) 

74 101 136 

P-03-01-01-08 
 

Atlikta pramonės bei kitų jiems 
prilygintinų objektų 
patikrinimų dėl aplinkos 
apsaugos reikalavimų 
laikymosi (patikrinimų 
skaičius, vnt.) 

5100 6220 122 

P-03-01-01-09 
 

Atlikta juridinių ir fizinių 
asmenų ūkinės veiklos 
patikrinimų dėl aplinkos 
kokybės reikalavimų laikymosi 
(patikrinimų skaičius, vnt.) 

5620 
 

5583 99 

 Rezultato:    
R-03-01-04 Miškų naudojimo, atkūrimo ir 8 8 100 



 

 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 
Vertinimo kriterijus 

Metinis 
planas 

Įvykdyta 
Įvykdymas, 
procentais 

 apsaugos patikrinimų ir 
nustatytų pažeidimų santykis 
(atliktų patikrinimų ir nustatytų 
pažeidimų santykis, procentais) 

 Produkto:    
P-03-01-01-10 
 

Suderinta miškotvarkos 
projektų (vnt.). 

1900 
 

2871 151*** 

P-03-01-01-11 
 

Išduota leidimų kirsti mišką 
(vnt.). 

13100 
 

14337 109 

P-03-01-01-12 
 

Patikrinta miško sklypų 
įvertinant jų atitikimą 
leidimams, miškotvarkos 
projektams, kitiems 
nustatytiems miško naudojimo, 
atkūrimo ir apsaugos 
reikalavimams (patikrintų 
sklypų skaičius, vnt.) 

18900 
 

22027 116 

 Rezultato:    
R-03-01-05 
 

Gyvosios gamtos naudojimo 
patikrinimų ir nustatytų 
pažeidimų santykis (atliktų 
patikrinimų ir nustatytų 
pažeidimų santykis, 
procentais). 

31 32 103 

 Produkto:    
P-03-01-01-13 
 

Išduota leidimų naudoti 
medžiojamųjų gyvūnų išteklius 
medžioklės plotų vienetuose 
(leidimų skaičius, vnt.). 

7 16 228**** 

P-03-01-01-14 
 

Patikrinta leidimus naudoti 
medžiojamųjų gyvūnų išteklius 
medžioklės plotų vienetuose 
turinčių naudotojų veikla 
(patikrinimų skaičius, vnt.). 

420 554 131 

P-03-01-01-15 
 

Išduota leidimų naudoti žūklės 
plotus (leidimų skaičius, vnt.) 

45 51 113 

P-03-01-01-16 
 

Patikrinta leidimus naudoti 
žūklės plotus turinčių 
naudotojų veikla (patikrinimų 
skaičius, vnt.). 

350 496 141 

P-03-01-01-17 
 

Organizuota ir dalyvauta 
gamtosauginėse akcijose 
(akcijų skaičius, vnt.). 

3 3 100 

P-03-01-01-18 
 

Teikta pasiūlymų, vertinimų, 
išvadų dėl savivaldybių 
vykdomų aplinkosauginių 
funkcijų (vnt.). 

90 153 170 



 

 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 
Vertinimo kriterijus 

Metinis 
planas 

Įvykdyta 
Įvykdymas, 
procentais 

P-03-01-01-19 
 

Įgyvendinta valstybės 
investicijų projektų (vnt.) 

3 3 100 

Pastabos   
* Patikrinta objektų turinčių Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus mažiau nei 

planuota, kadangi vieni objektai smulkėja, nebeatitinka kriterijų, kuriems esant reikalingas TIPK leidimas, 
todėl leidimai panaikinami. Dalis TIPK leidimus turinčių įmonių ūkinės veiklos nevykdė arba ūkinės veiklos 
vykdytojai turėję TIPK leidimus bankrutavo.  

** Patikrinta daugiau laivų, įplaukusių į Lietuvos vidaus vandenis, teritorinę jūrą, išskirtinę 
ekonominę zoną, įvertinant jų atitikimą nustatytiems aplinkosaugos reikalavimams, nes be planuotų 
patikrinimų 48 atvejais laivai buvo tikrinti sąryšyje su taršos incidentais, avarijomis ar pranešimais apie taršą. 

*** Suderinta daugiau miškotvarkos projektų, nes metų eigoje privačių miškų savininkai derinimui 
pateikė dvigubai didesnį projektų skaičių nei buvo planuota. 2010 metais suaktyvėjo medienos rinka, ženkliai 
pakilo medienos kainos, tai paskatino privačių miškų savininkus pasirengti individualius miškotvarkos 
projektus. Taip pat dalis individualių miškotvarkos projektų buvo parengta siekiant paramų pagal Europos 
kaimo plėtros priemones. 2010 m. pakilo medienos paklausa, be to Trakų, Švenčionių rajonuose įvyko škvalas 
(išverta ar kitaip sugadinti nemaži kiekiai medienos), todėl miškų savininkai bei valstybinių miškų naudotojai 
vykdė daugiau kirtimų, rengė daugiau miškotvarkos projektų. Atitinkamai atlikta ir daugiau patikrinimų nei 
planuota. 

**** Daugiau patikrinta leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų 
vienetuose turinčių naudotojų veiklos bei leidimus naudoti žūklės plotus turinčių naudotojų veiklos, nes dėl 
sunkios ekonominės padėties ir augančio nedarbo suaktyvėjo brakonieriavimas, todėl daugiau dėmesio buvo 
skirta neplaninei veiklai, t.y. reidų organizavimui ir pan. 
 

PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 
 

Asignavimai 

Patvirtinti 
(patikslinti) 
asignavimai, 

tūkst. litų 

Panaudoti 
asignavimai, 

tūkst. litų 

Asignavimų 
panaudojimas, 

procentais 

Iš viso asignavimų 
programai 

28040,8 28034,7 99,98 

Iš jų pagal 
finansavimo šaltinius: 

   

1. Lietuvos 
Respublikos valstybės 
biudžetas: 

28040,8 28034,7 99,98 

 

 

III. TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 
 

Programos „Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės“ priemonės vykdomos 
įgyvendinant šias tarpinstitucinių programų priemones:  

1. Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (programos kodas 1030) 
priemonės: 

1.1. Organizuoti bandomojo biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo Šiaulių regione 
projekto parengimą ir koordinuoti jo įgyvendinimą (priemonės kodas 06.05.02 ) 

 Įgyvendinant šią priemonę 2010 m. buvo: 
Šiaulių RAAD: 



 

 

1.1.1. vykdomi savivaldybės teritorijos patikrinimai dėl viešosios komunalinių 
atliekų tvarkymo paslaugos ir rūšiavimo paslaugos atitikimo nustatytiems reikalavimams,  

1.1.2. nepavojingos atliekos šalinamos Europos Sąjungos reikalavimus 
atitinkančiuose regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose įrengtuose Aukštrakiuose 
Šiaulių rajone ir Jerubaičiuose Plungės rajone, 

1.1.3. Šiaulių mieste nuo metų vidurio pradėtas bandomasis projektas, kurio metu 
individualių namų kvartale gyventojams išdalinti 400 vnt. biologiškai skaidžių (žaliųjų) 
atliekų konteineriai. Į šiuos konteinerius gyventojai turi dėti tik žaliąsias atliekas, kurios yra 
atskirai surenkamos ir vežamos į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Kairiuose, 

1.1.4. įrengta 2 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Kairiuose ir Jėrubaičiuose 
(neįskaitant dumblo saugojimo aikštelių), 

1.1.5. vykdoma Šiaulių ir Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 
plėtra,  

1.1.6. pradėti projektai: 
  Šiaulių regiono Kairių sąvartyno uždarymo II etapas. Biodujų surinkimo 

sistemos įrengimas su biodujų panaudojimo ir filtrato valymo įrenginiais, 
  2 mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiai, 
  7 kompostavimo aikštelių įrengimas (Rietavo sav., Telšių, Mažeikių, 

Pakruojo, Radviliškio, Joniškio ir Šiaulių rajonų savivaldybių teritorijose), 
  3 nuotekų valymo dumblo apdorojimo įrenginiai (Šiaulių, Telšių ir Mažeikių 

r.) 
Kauno RAAD: 
1.1.1. tikrinamos 7 savivaldybių teritorijos dėl viešosios komunalinių atliekų 

tvarkymo ir rūšiavimo paslaugos atitikimo nustatytiems reikalavimams, 
1.1.2. įrengti du regioniniai sąvartynai (Lapių ir Zabieliškio) atitinkantys ES 

reikalavimus, 
1.1.3. įrengta viena žaliųjų atliekų aikštelė (Zabieliškio km.), 
1.1.4. įrengta statybinių atliekų priėmimo aikštelė (Zabieliškio km.), 
1.1.5. įrengtos trys atliekų perkrovimo stotys (Jonavoje, Raseiniuose ir 

Kaišiadoryse), 
1.1.6. Lapių regioniniame sąvartyne įrengta biodujų surinkimo sistema. 
 
Alytaus RAAD: 
1.1.1. biologiškai skaidžios atliekos yra surenkamos organinių atliekų surinkimo 

aikštelėse, kurių šiuo metu jų yra 2 (Druskininkų m., ir Takniškių k., Alytaus r. sav.), 
1.1.2. Alytaus RAAD teritorijoje yra 10 nuotekų dumblo sandėliavimo vietų, įrengtų 

aikštelėse prie biologinio nuotekų valymo įrenginių. Didžiausias nuotekų valymo dumblo 
kiekis sukauptas šalia Alytaus m. nuotekų valyklos, eksploatuojamos UAB “Dzūkijos 
vandenys”. 2010-2014 m. laikotarpiu suplanuotas sukaupto šių dumblo laukų sutvarkymas ir 
uždarymas, 

1.1.3. Alytaus regione 2010 m. uždaryti 22 aplinkos apsaugos ir visuomenės 
sveikatos saugos reikalavimų neatitinkantys sąvartynai. Alytaus RAAD išdavė 49 
projektavimo sąlygas esamų šiukšlynų uždarymui, 3 iš jų - biodegraduojančių aikštelių 
įrengimui. Buvo atliktos 7 atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV) privalomumo,  1 
iš jų dėl biodegraduojančių atliekų surinkimo aikštelių PAV.  

Marijampolės RAAD: 
1.1.1. inicijuota 8 pasitarimai su savivaldybių administracijomis dėl antrinių žaliavų 

surinkimo ir perdirbimo gerinimo,  
1.1.2. patikrinti visi ES reikalavimų neatitinkantys sąvartynai, ar nevežamos į juos 

atliekos (pažeidimų nenustatyta). 



 

 

Priemonė buvo vykdoma iš Programai „Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė“ 
skirtų 2010 m. lėšų. 

Kiti RAAD įgyvendinant šią priemonę  nedalyvavo. 
 
2. Ekologinio saugumo užtikrinimo programos (programos kodas 0310) 

priemonė: 
2.1 “Vertinti aplinkos kokybės pokyčius (aplinkos oro, vandens ir dirvožemio) 

ekstremalių situacijų ir avarijų atvejais“ (priemonės kodas 01.02.16.): 
 Įgyvendinant šią priemonę 2010 m. buvo: 
Panevėžio RAAD: 
2.1.1. teikti pasiūlymai, vertinimai, išvados dėl savivaldybių vykdomų 

aplinkosauginių funkcijų susijusių su hidrotechniniais statiniais, kurie neturi savininkų, 
2.1.2. teikti 3 pasiūlymai Panevėžio rajono savivaldybei ir 1 pasiūlymas Rokiškio 

rajono savivaldybei dėl bešeimininkių tvenkinių įteisinimo procedūrų eigos,  
2.1.3. atlikti išsiliejusių į aplinką teršalų, trūkus Rokiškio rajone Juodupės seniūnijoje 

Bryzgių kaime 2010 m. gruodžio 28 d. AB „Orlen Lietuva“ priklausančiam produktotiekiui 
„Polockas – Ventspilis“, kiekių atitikimo nustatytiems normatyvams matavimai. Matavimai 
atlikti melioracijos griovyje, kuris įteka į Vyžuonos upę. 

Priemonė buvo vykdoma iš Programai „Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė“ 
skirtų 2010 m. lėšų. 

Kiti RAAD įgyvendinant šią priemonę  nedalyvavo. 
 
3. Požeminio vandens naudojimo ir apsaugos 2002 - 2010 m. strategijos 

(programos kodas)priemonė: 
3.1. Parengti teritorinio planavimo ir vandentvarkos tikslams požeminio vandens 

išteklių naudojimo ir apsaugos schemas“ (priemonės kodas 01.01.13): 
Įgyvendinant šią priemonę 2010 m. buvo: 
Panevėžio RAAD: 
3.1.1. pateikta 12 pasiūlymų savivaldybėms dėl vandentvarkos infrastruktūros planų 

rengimo, kurie susiję su požeminio vandens apsauga. Pateikta pasiūlymų daugiau siekiant 
suaktyvinti planų rengimo procesą.  

Priemonė buvo vykdoma iš Programai „Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė“ 
skirtų 2010 m. lėšų. 

Kiti RAAD įgyvendinant šią priemonę  nedalyvavo. 
 
 
4. Kuršių marių vandens kokybės gerinimo programos (programos kodas 0590) 

priemonės:  
4.1. „Išduodamuose taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose išleisti 

komunalines nuotekas nustatyti didžiausios leistinos taršos reikalavimus, nurodytus Nuotekų 
tvarkymo reglamente, patvirtintame aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 
D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103), ir Vandenų taršos prioritetinėmis pavojingomis 
medžiagomis mažinimo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. 
įsakymu Nr. 623 (Žin., 2002, Nr. 14-522), kurie bus įgyvendinami: 

1.1.1. aglomeracijose, kuriose gyventojų ekvivalentas didesnis kaip 10000, – nuo 
2008 metų; 

1.1.2. aglomeracijose, kuriose gyventojų ekvivalentas nuo 2000 iki 10000, – nuo 
2010 metų; 

1.1.3. aglomeracijose, kuriose gyventojų ekvivalentas iki 2000, – nuo 2015 metų“ 
(priemonės kodas 01.01.01): 



 

 

Įgyvendinant šią priemonę 2010 m. buvo: 
Kauno RAAD: 
4.1.1. Kaišiadorių m. nuotekų valyklai buvo koreguotas Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimas, pakeičiant normatyvą iš LLT į DLT. 2010 
m. išduota, atnaujinta ir pakoreguota 17 TIPK leidimų, 

4.1.2. nuo 2000 iki 10000 G.E. aglomeracijų TIPK leidimuose nustatytos DLK. 
Vykdyta inspekcinė kontrolė, kad būtų laikomasi leidime nustatytų sąlygų, 

4.1.3. aglomeracijų, kuriose G.E. iki 2000, normatyvai TIPK leidime nustatyti DLK. 
Per 2010 m. buvo vykdoma visų nuotekų valyklų inspekcinė kontrolė. 

 
Klaipėdos RAAD: 
4.1.1. Klaipėdos RAAD kontroliuojamoje teritorijoje yra 5 aglomeracijos didesnės 

kaip 10 000 GE - Klaipėda, Šilutė, Kretinga, Palanga, Tauragė.buvo rekonstruoti Tauragės 
miesto nuotekų valymo įrenginiai ir pakoreguotame UAB „Tauragės vandenys“ TIPK 
leidime nustatyti DLT normatyvai, 

4.1.2. Klaipėdos RAAD kontroliuojamoje teritorijoje yra 10 aglomeracijų, turinčių 
nuo 2000 iki 10000 GE – Nida, Juodkrantė, Pagėgiai, Salantai, Kvėdarna, Švėkšna, Rusnė, 
Skaudvilė, Skuodas ir Šilalė. Nuo 2010 m. Nidos, Juodkrantės, Pagėgių, Skuodo ir Šilalės 
komunalines nuotekas tvarkančioms įmonėms taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimuose buvo nustatyti DLT normatyvai, nurodyti Nuotekų tvarkymo reglamente, tačiau 
Nidos, Juodkrantės ir Švėkšnos nuotekų valyklos Nb ir Pb teršalų nuotekose neišvalo iki 
DLK, kadangi projektuojant šiuos valymo įrenginius dar nebuvo ribojamos šių teršalų 
koncentracijos į aplinką išleidžiamose nuotekose. Kitų aglomeracijų komunalines nuotekas 
tvarkančių įmonių TIPK leidimuose nustatyti LT normatyvai. Yra pradėti šias aglomeracijas 
aptarnaujančių nuotekų valyklų, kurių TIPK leidimuose nustatyti LT normatyvai, 
rekonstrukcijos procesai (rengiami techniniai projektai, rekonstruojamos valyklos).  

 
Panevėžio RAAD: 
4.1.1. Pasvalio m. nuotekų valyklai ir Kupiškio miesto nuotekų valyklai buvo 

koreguotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimas pakeičiant 
normatyvą iš DLT į LLT. Pasvalio miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija baigta 2010 m. 
pabaigoje. Nuo 2011-01-01 nustatytas DLK, 

4.1.2. aglomeracijų, kurių G.E. nuo 2000 iki 10000, leidimuose nustatytos DLK. Per 
2010 metus buvo vykdoma inspekcinė kontrolė, kad būtų laikomasi leidimo sąlygų, 

4.1.3. aglomeracijų, kuriose G.E. iki 2000, normatyvai TIPK leidime nustatyti LLK 
tik Žibartonių (Panevėžio raj.) ir Kirdonių (Biržų raj.) nuotekų valykloms. Šie leidimai buvo 
koreguoti 2010 metais. Kitoms – DLK. Per 2010 m. buvo vykdoma visų nuotekų valyklų 
inspekcinė kontrolė. 

 
Alytaus RAAD: 
4.1.1. Alytaus RAAD teritorijoje yra 4 aglomeracijos (Alytus, Druskininkai, Prienai-

Birštonas, Varėna), kuriose gyventojų ekvivalentas didesnis kaip 10000 ir 1 aglomeracija 
(Lazdijai), kurioje gyventojų ekvivalentas nuo 2000 iki 10000. Minėtų aglomeracijų 
komunalinių nuotekų valykloms išduotuose TIPK leidimuose galioja DLT normatyvai. 

Kiti RAAD įgyvendinant šią priemonę nedalyvavo. 
Priemonė buvo vykdoma iš Programai „Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė“ 

skirtų 2010 m. lėšų. 
 
4.2. „Kontroliuoti, kad savivaldybės arba įmonės, atsakingos už nuotekų tvarkymo 

paslaugų teikimą, laiku parengtų nuotekų tvarkymo reikalavimų (nuotekų valymo ir tinklų 



 

 

plėtros) įgyvendinimo programas, užtikrinančias reikalavimų, nurodytų Nuotekų tvarkymo 
reglamente, patvirtintame aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, 
įgyvendinimą nustatytuoju laiku, vykdyti jų įgyvendinimo priežiūrą“ (priemonės kodas 
01.01.02) 

Įgyvendinant šią priemonę 2010 m. buvo: 
Šiaulių RAAD: 
4.2.1. įgyvendinant Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. 

sprendimu Nr. T-1026 patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, buvo parengti ir su 
Šiaulių RAAD suderinti 9 projektai: 

„Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio II etapo plėtros 
investicijoms Radviliškio rajono savivaldybėje” Alksniupių km. nuotakyno (Radviliškio raj. 
savivaldybės teritorijoje) statybos techninio projekto aplinkos apsaugos dalis, 

„Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio II etapo plėtros 
investicijoms Radviliškio rajono savivaldybėje” Sidabravo mstl. nuotakyno (Radviliškio raj. 
savivaldybės teritorijoje) statybos techninio projekto aplinkos apsaugos dalis, 

Geriamo vandens gerinimo (geležies šalinimo) sistemų įrengimo Pakalniškių 
km., Pakalniškių sen., Radviliškio raj. techninio projekto aplinkos apsaugos dalis, 

Geriamo vandens gerinimo (geležies šalinimo) sistemų įrengimo Kairėnėlių 
km., Grinkiškio sen., Radviliškio raj. techninio projekto aplinkos apsaugos dalis, 

Geriamo vandens gerinimo (geležies šalinimo) sistemų įrengimo Kalnelio 
Gražionių km., Aukštelkų sen., Radviliškio raj. techninio projekto aplinkos apsaugos dalis. 

Geriamo vandens gerinimo (geležies šalinimo) sistemų įrengimo Daugėlaičių 
km., Radviliškio raj. techninio projekto aplinkos apsaugos dalis, 

Nemuno vidurupio baseino vandentvarka ūkio investicijų I etapui Radviliškio 
raj. Šeduvos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo dalies techninio projekto 
aplinkos apsaugos dalis, 

Nemuno vidurupio baseino vandentvarka ūkio investicijų I etapui Radviliškio 
raj. Aukštelkų ir Gražionių gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų sujungimo techninio 
projekto aplinkos apsaugos dalis, 

Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos ūkio investicijų II etapo plėtra 
investicijoms Radviliškio raj. savivaldybėje. Linkaičių km. vandentiekio ir nuotekų tinklų 
prijungimas prie Radviliškio miesto tinklų techninio projekto aplinkos apsaugos dalis. 

4.2.2. parengtas ir suderintas Plungės raj. savivaldybės vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, 

4.2.3. Įgyvendinant Telšių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, buvo parengti ir su Šiaulių RAAD 
suderinti 2 projektai: 

Džiuginėnų gyvenvietės vandens tiekimo ir nuotekų tinklų naujos statybos 
(nuotekų tinklai – Durbino ir Ilgio gatvėse, vandentiekio ir nuotekų tinklai – nuo Džiuginėnų 
km. iki Telšių m. centralizuotų tinklų) techninio projekto aplinkos apsaugos dalis, 

„Varnių miesto ir Ožtakių kaimo vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų nauja 
statyba“ techninio projekto aplinkos apsaugos dalis. 

4.2.4. Įgyvendinant Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius, buvo parengtas ir su Šiaulių 
RAAD suderintas projektas -Tytuvėnų NVĮ rekonstrukcijos techninio projekto aplinkos 
apsaugos dalis. 

 
Marijampolės RAAD: 



 

 

4.2.1. parengtos ir su Marijampolės RAAD suderintos 2 Kalvarijos ir Vilkaviškio 
rajono savivaldybių nuotekų tvarkymo reikalavimų (nuotekų valymo ir tinklų plėtros) 
įgyvendinimo programos. 

 
Kauno RAAD: 
4.2.1. Kauno m. savivaldybė nors parengė vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 

infrastruktūros vystymo specialiojo plano projektą, 
4.2.2. buvo tęsiami darbai pagal Kauno vandentvarkos projektą ir nuotekų tinklai 

statomi Romainių, Aleksoto, Vaišvydavos rajonuose, 
4.2.3. intensyviai ir sėkmingai vykdomas Nemuno aukštupio baseino investicijos 

plano projektas. Vienuolikoje gyvenamųjų vietovių (Raudondvario, Vilkijos, Šlienavos, 
Neveronių, Ežerėlio, Zapyškio, Kluoniškių, Dievogalos, Kačerginės, Ramučių, 
Karmėlavos,) vandens tiekimo, nuotėkų tinklams ir valymo įrenginiams pastatyti skirta 60 
mln. Lt. Šiai dienai įsisavinta 7 mln. Lt. Iki 2013 planuojama įsisavinti likusias lėšas, 

4.2.4. statomi nauji Viduklės miestelio nuotekų valymo įrenginiai, 
4.2.5. Raseinių rajono savivaldybės administracija, pasinaudodama ES struktūrinių 

fondų parama, vykdo projektus – „Vilkupio upelio Raseinių mieste būklės gerinimas“ ir 
Raseinių miesto Prabaudos tvenkinio išvalymas“.  Raseinių rajono agentūra išaiškino taršos 
šaltinius ir iniciavo jų panaikinimą juos panaikino, 

4.2.6. užbaigta Kaišiadorių miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija, objektas 
priduotas eksploatacijai. Naujai įrengto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra 
Kaišiadorių mieste, Gudienos gyvenvietėje, Žiežmariuose, suteikė galimybę prisijungti prie 
vandens ir nuotekų tinklų 2777 gyventojų. 

 
Klaipėdos RAAD: 
4.2.1. aglomeracijų, kuriose gyventojų ekvivalentas didesnis kaip 10000, 

savivaldybėms rengti nuotekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo programas nereikėjo, nes 
nuotekos išvalomos iki Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų reikalavimų, 

4.2.2 Klaipėdos RAAD kontroliuojamoje teritorijoje yra 7 aglomeracijos, su 
gyventojų ekvivalentais nuo 2000 iki 10000, kuriose komunalinės nuotekos neišvalomos iki 
Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų reikalavimų. 2010 m. buvo parengti Rusnės, 
Kvėdarnos ir Salantų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos techniniai projektai.  

 
Panevėžio RAAD: 
4.2.1. nuotekų valykloms, kurioms 2010 m. buvo koreguojami TIPK leidimai 

nustatant LLT, nurodyta parengti priemonių planus, 
 
Alytaus RAAD: 
4.2.1. organizuotas pasitarimas, „Lietuvos Respublikos Geriamo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimas“, kuriame dalyvavo Alytaus RAAD agentūrų ir 
skyrių, LR Aplinkos ministerijos Komunalinio ūkio departamento, regiono savivaldybių 
administracijų ir įmonių atstovai, 

4.2.2. suderinti Veisiejų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos, Išlaužo nuotekų 
valyklos rekonstrukcijos, Balbieriškio nuotekų valyklos statybos, vandentiekio ir nuotekų 
tinklų plėtros Lazdijų m. ir Bajoriškių k. projektai. 

4.2.3. suprojektuota, pastatyta ir priduota eksploatacijai Veisiejų nuotekų valykla 
(statybos kaina – 30011,764 tūkst. Lt). Vyko centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų 
plėtra Alytaus (14.8671 km vandentiekio ir 6.5123 km nuotekų), Druskininkų (1.413 km 
vandentiekio ir 2.276 km nuotekų), Lazdijų (3.10625 km vandentiekio ir 4.543 km nuotekų), 
Veisiejų (2.526 km vandentiekio ir 2.73382 km nuotekų), Birštono (3.1269 km vandentiekio 



 

 

ir 1.8515 km nuotekų, nuotekų siurblinė Škyvonyse), Varėnos (1.1 km vandentiekio ir 12.9 
km nuotekų, 7 nuotekų perpumpavimo siurblinės), Simno (0.107 km vandentiekio ir 0.107 
km nuotekų) miestuose ir kai kuriose jų priemiestinėse teritorijose (Alytaus k., Gailiūnų k., 
Neravų k.). 

4.2.4. suprojektuoti ir įrengti arteziniai gręžiniai ir geriamojo vandens nugeležinimo 
įrenginiai Kumečių k. ir Eičiūnų k., Alytaus raj. (statybos kaina – 783496 Lt). 

Kiti RAAD įgyvendinant šią priemonę nedalyvavo. 
Priemonė buvo vykdoma iš Programai „Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė“ 

skirtų 2010 m. lėšų. 
 
4.3. „Sugriežtinti gamybinių nuotekų išleidimo į Kuršių marias ir Nemuno žemiau 

Neries įtekėjimo vietos baseiną kontrolę – nustatyti, kad ne vėliau kaip nuo 2008 metų 
leistinos koncentracijos (nustatomos leidimuose, projektuose, poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitose ar panašiai) atitiktų visus nuotekų išleidimo reikalavimus, daugiausia dėmesio 
kreipti į tai, kad nustatomos leistinos koncentracijos nesukliudytų siekti Kuršių marių 
vandensaugos tikslų (priemonės kodas 01.01.03): 

 
Įgyvendinant šią priemonę 2010 m. buvo: 
Šiaulių  RAAD: 
4.3.1. išduodamuose TIPK leidimuose nėra leista tiesiogiai išleisti gamybinių 

nuotekų į aplinką. 
 
Kauno RAAD: 
4.3.1. išduodamuose TIPK leidimuose gamybinių nuotekų išleidimui visais atvejais 

buvo nustatoma DLK bei vykdoma leidimo sąlygų laikymosi kontrolė. 
 
Klaipėdos RAAD: 
4.3.1. Klaipėdos RAAD veiklos teritorijoje yra 11 objektų, turinčių TIPK leidimus 

išleisti gamybines nuotekas į Kuršių marias ir Nemuno, žemiau Neries įtekėjimo vietos, 
baseiną. Visuose TIPK leidimuose nustatyti DLT normatyvai, nurodyti Nuotekų tvarkymo 
reglamente. Remiantis 2010 m. nuotekų valstybinės laboratorinės kontrolės duomenimis, 5-
iuose iš šių objektų teršalų koncentracijos į aplinką išleidžiamose nuotekose viršijo 
nustatytus normatyvus, 

4.3.2. visuose ataskaitiniais metais derintuose techniniuose projektuose ir rengtose 
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitose buvo nustatyti DLT normatyvai, nurodyti Nuotekų 
tvarkymo reglamente. 

 
Panevėžio RAAD: 
4.3.1. išduodamuose TIPK leidimuose gamybinių nuotekų išleidimui visais atvejais 

buvo nustatoma DLK bei vykdoma leidimo sąlygų laikymosi kontrolė. 
 
Alytaus RAAD: 
4.3.1. išduodamuose TIPK leidimuose gamybinių nuotekų išleidimui nustatomi DLT 

normatyvai, atliekamas šių reikalavimų laikymosi patikrinimas, vykdant įmonių vykdomo 
taršos šaltinių monitoringo kontrolę, 

4.3.2. nagrinėjamuose statybos techniniuose projektuose, poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitose vertinama, kad gamybinių nuotekų išleidimas į aplinką atitiktų visus nuotekų 
tvarkymo reikalavimus. 

Kiti RAAD įgyvendinant šią priemonę nedalyvavo. 



 

 

Priemonė buvo vykdoma iš Programai „Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė“ 
skirtų 2010 m. lėšų. 

 
4.4. „Išleidžiant paviršines (lietaus) nuotekas, nustatyti didžiausios leistinos taršos 

reikalavimus, nurodytus Aplinkosaugos reikalavimuose nuotekoms tvarkyti, patvirtintuose 
aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 687 (Žin., 2004, Nr. 10–289), kurie 
turi būti įgyvendinami:  

1.4.1. aglomeracijose, kuriose gyventojų ekvivalentas didesnis kaip 100000, – nuo 
2007m. 

1.4.2. aglomeracijose, kuriose gyventojų ekvivalentas nuo 10000 iki 100000, – nuo 
2010 metų (priemonės kodas 01.01.04): 

Įgyvendinant šią priemonę 2010 m. buvo: 
4.4.1. koreguojant TIPK leidimus, buvo nustatomi DLT normatyvai bei vykdoma 

inspekcinė kontrolė. Nustačius normatyvo viršijimus – taikomos teisės aktais nustatytos 
poveikio priemonės. 

Marijampolės, Klaipėdos, Vilniaus, Šiauliai ir Utenos RAAD įgyvendinant šią 
priemonę nedalyvavo. 

Priemonė buvo vykdoma iš Programai „Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė“ 
skirtų 2010 m. lėšų. 

 
4.5. „Išduodant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus nurodyti, kad 

aglomeracijų, kurių paviršinės (lietaus) nuotekos išleidžiamos į aplinką nesilaikant 
nustatytųjų reikalavimų, paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemų operatoriai turi laiku 
parengti šių reikalavimų įgyvendinimo programas (priemonės kodas 01.01.05): 

Įgyvendinant šią priemonę 2010 m. buvo: 
4.5.1. Koreguojant TIPK leidimus, paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas 

aptarnaujantiems operatoriams, nustatyta sąlyga užtikrinti, kad paviršinės (lietaus) nuotekos 
į aplinką būtų išleidžiamos laikantis didžiausios leistinos taršos reikalavimų, nurodytų 
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, o jeigu paviršinės (lietaus) nuotekos išleidžiamos į 
aplinką nesilaikant nustatytųjų reikalavimų, kad turi būti parengta šių reikalavimų 
įgyvendinimo programa. 

Marijampolės, Klaipėdos, Vilniaus ir Utenos RAAD įgyvendinant šią priemonę 
nedalyvavo.  

Priemonė buvo vykdoma iš Programai „Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė“ 
skirtų 2010 m. lėšų. 

 
 
4.6. „Kontroliuoti, kad ūkiai, turintys daugiau kaip 300 sutartinių gyvulių vienetų, 

įsirengtų mėšlides, srutų ir nuotekų kauptuvus, naudotų organinių trąšų skleidimo ir 
įterpimo priemones, atitinkančias nustatytuosius reikalavimus“ (priemonės kodas 01.02.07): 

Įgyvendinant šią priemonę 2010 m. buvo: 
 
Šiaulių RAAD: 
4.6.1. UAB „Berka” tarpines mėšlides sujungė vamzdynais su pagrindine mėšlide /ir 

jas uždengė, 
4.6.2. UAB „Litpirma” 2010 m. įrengė žemės ūkio technikos plovimo aikštelę, 

įrengė bandotakį į kiaulių pakrovimo aikštelę ir paviršinių nuotekų nuo jo surinkimo 
rezervuarą. Buvo atnaujinta kuro užpylimo kolonėlės danga ir įrengtas rezervuaras 
paviršinėms nuotekoms nuo aikštelės, skirtos technikos užpildymui kuru, surinkti. Išlygintas 
gruntas tarp tvartų viso komplekso teritorijoje. 



 

 

 
Kauno RAAD: 
4.6.1. pasikeitus reglamentavimui gyvulininkystės ūkiuose nuo 10 iki 500 SG iki 

2014 metų mėšlidės turi atitikti reikalavimams, padidinta mažesnių ūkių kontrolė. 
 
Klaipėdos RAAD: 
4.6.1. buvo inventorizuoti visi ūkiai turintys daugiau kaip 10 SG, atskirai išskiriant 

ūkius, turinčius daugiau kaip 300 SG, bei apskaitytos jų turimos mėšlidės/srutų sukauptuvai.  
4.6.2. 9 iš 10 ūkių, turinčių daugiau kaip 300 SG, turi įsirengę mėšlides ar srutų 

kauptuvus, tačiau 4-rių iš jų mėšlidės/srutų kauptuvai ne atitinka Aplinkosaugos 
reikalavimuose mėšlui tvarkyti (Žin.,2010, Nr.85-4492) keliamų reikalavimų. Šių įmonių 
2010 m. atnaujintuose taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nustatyta sąlyga 
– iki 2014-01-01 įrengti naujas mėšlides/ srutų kauptuvus su plaukiojančia danga. Vienas 
ūkis, užsiimantis arklininkyste, yra pradėjęs statyti mėšlidę, tačiau statybos darbai dar 
neužbaigti (statybos darbus planuojama užbaigti 2011 m. III ketvirtyje). 

Panevėžio RAAD: 
4.6.1. Panevėžio regione yra 20 gyvulininkystės ūkių, kuriuose yra daugiau, kaip 

300 SG. Iš jų vienas neturi reikalavimų atitinkančios mėšlidės – ŽŪK Mikoliškio 
paukštynas“. Per 2010 m. buvo vykdomi patikrinimai, kurių metu taikomos teisės aktais 
nustatytos poveikio priemonės dėl reikalavimų neatitikimo, 

4.6.2. visi kiaulių kompleksai, turintys daugiau kaip 300 SG, per 2010 metus buvo 
patikrinti po 4 kartus (tokių regione yra 5), kiti gyvulininkystės ūkiai tikrinti pagal sudarytą 
patikrinimų planą. Nustačius pažeidimus taikytos teisės aktais nustatytos poveikio 
priemonės. 

Alytaus RAAD: 
4.6.1. UAB „Ilgai“ ir UAB „Gudakiemis“ kiaulių kompleksai, turintys daugiau kaip 

300 SG, įsirengė ir eksploatuoja skysto mėšlo kaupimo rezervuarus,  
4.6.2. suderinta Varėnos rajono Strielčiškių ŽŪB mėšlo tvarkymo sistemos (mėšlo 

kaupimo lagūnos) techninio projekto dalis „Aplinkos apsauga“. Lagūną šiame kiaulių 
komplekse suplanuota įrengti iki 2011-07-31. 

Priemonė buvo vykdoma iš Programai „Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė“ 
skirtų 2010 m. lėšų. 

Kiti RAAD įgyvendinant šią priemonę  nedalyvavo. 

 

 
 


