
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS ŠIAULIŲ REGIONO APLINKOS 
APSAUGOS DEPARTAMENTO INFORMACIJA 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 

 
I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS 

(Šiame skyriuje trumpai pateikiama informacija apie Vyriausybės ir ministro (asignavimų 
valdytojo) veiklos prioritetų įgyvendinimą, svarbiausius atliktus darbus ir pasiektus rezultatus. 
Aprašomi pasiekti veiklos efektyvumo pokyčiai. Nurodomi svarbiausieji veiksniai, kurie padėjo ar trukdė 
asignavimų valdytojui įgyvendinti prioritetus ir pasiekti planuotus rezultatus.  

 
Įgyvendinant Vyriausybės 2012 metų prioritetus buvo atlikti svarbiausi darbai ir pasiekti 
rezultatai: 

1. Teiktos pastabos/pasiūlymai į kuriuos atsižvelgta, siekiant įdiegti ir naudoti praktikoje verslo 
rizikos vertinimo sistemą. 

2. Pagal Ūkio subjektų konsultavimo Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente tvarkos 
aprašą, konsultacija teikiama tik rašytinė. Rašytinių konsultacijų pateikta 100 % nuo prašomų pateikti 
rašytinių konsultacijų (58) atsakant į ūkio subjektų klausimus dėl teisės aktų nuostatų taikymo. 

3. Paruošti baigtinių tikrinamų aspektų klausimynų 2 projektai (naftos produktų perdirbimui ir 
cemento klinkerio), ruošiamas Pavojingų atliekų deginimo įmonių tikrinimo klausimynas. Patvirtinti 
kontroliniai klausimynai skelbiami Šiaulių RAAD interneto svetainėje. 

4. Metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams teikta 100 % nuo 
visų besikreipusių pirmuosius metus veiklą vykdančių ūkio subjektų (16). Patikrinta 12 pirmuosius 
metus veiklą vykdančių ūkio subjektų, 8 netaikyta poveikio priemonių (baudų, veiklos ribojimo ir kt.), 
nustačius pažeidimus, bet pirmiausia nustatytas tinkamas terminas pažeidimams ištaisyti.  

5. Siekiant užtikrinti Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (toliau vadinama -ALIS) 
įgyvendinimą, išleistas  2012 metų kovo 26 dienos Šiaulių RAAD direktoriaus  įsakymas Nr. V-64 ,,Dėl 
Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos funkcionavimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos  
aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente”. Šiuo įsakymu paskirti atsakingi 
asmenys departamente, kurie užregistruos gautas paraiškas, tikrins ALIS sistemoje gautų prašymų 
duomenis, juos derins su pareiškėju, išduos leidimus ALIS sistemoje, vykdys leidimo sustabdymo, 
panaikinimo, tikslinimo, atnaujinimo ir kitas su leidimo išdavimu susijusias funkcijas. 

Į ALIS sistemą 2012 metais įkeltas 441 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas 
(toliau vadina- TIPK leidimas). Naudojant aplinkos leidimų informacinę sistemą (ALIS) leidimų 
(mėgėjiškai žūklei prekiauti saugomų rūšių laukiniais augalais, žvejoti verslinės žvejybos įrankiais, 
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai ir kt.) neišduota. 

6. Įgyvendinta statybos projektų nagrinėjimo ir derinimo informacinė sistema „Infostatyba“. 
Naudojantis šia sistema 2012 metais buvo išnagrinėti 268 statinių projektai. 

7. 2012 gauta projektinė dokumentacija dėl planuojamos ūkinės veiklos Šiaulių industriniame 
parke: 

7.1. 2012-09-18 „ B.P.TECHNOLOGY“ pateikė informaciją dėl Planuojamos ūkinės veiklos 
(toliau vadinama –PŪV) atrankos. Pročiūnų g.14, Šiauliuose numatoma įrengti biokuro gamybos  
įmonę. Numatoma gaminti granules iš šiaudų ir medienos 50 000 t/m (I etapas) ir 100 000 t/m (II 
etapas). Pastabos informacijai pateiktos 2012-10-18. Pataisytos informacijos rengėjas  nepateikė. 

7.2. 2012-10-30 UAB „Statga“ pateikė informaciją dėl PŪV atrankos. Pagal ją Pročiūnų g.7  
numatoma statyti gamybos ir pramonės paskirties pastatą, kurį planuojama pritaikyti metalinių vamzdžių 
bei lakštų apdirbimui, baldų ir prekybinės įrangos, metalo gaminių, įrangos gamybai. Orientacinis 
gamybinis pajėgumas – 3000 t/m arba 11t/d metalo apdirbimo. Pastabas informacijai pateiktos 2012-11-
16. Pataisytos informacijos atrankai dar negauta. 

8. Šiaulių RAAD  direktoriaus 2012 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-63  ,,Dėl priemonių 
skatinančių korupcijos prevencijos užtikrinimą Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente 2012 
metams plano patvirtinimo” patvirtintas Priemonių skatinančių korupcijos prevencijos užtikrinimą 
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Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente 2012 metų planas. Visos numatytos plane 
priemonės įvykdytos. 

 
Įgyvendinant Aplinkos ministerijos 2012 metų prioritetus buvo atlikti svarbiausi darbai ir pasiekti 
rezultatai: 

1. Užtikrinant efektyvią biologinės įvairovės kontrolę organizuoti reidai, 10 proc. padidinant 
reidų skaičių ne darbo metu, palyginus su praėjusiais metais, skirti žuvų ir laukinės gyvūnijos apsaugai. 
Viso organizuoti 437 reidai (žuvų apsaugai – 235 iš jų 150 ne darbo metu ir laukinės gyvūnijos apsaugai 
– 202 iš jų 178 nedarbo metu.), nustatyti 95 šiurkščių pažeidimų už kuriuos piliečiai patraukti 
administracinėn atsakomybėn, pagal administracinių teisės pažeidimų kodekso 85 str. 2 ir 4 dalį, 87 str. 
3 dalį. 

2. Bendradarbiaujant su miesto/rajonų savivaldybėmis bei Šiaulių ir Telšių regiono atliekų 
tvarkymo centrais siektas Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano strateginių tikslų 
įgyvendinimas. 

3. Įgyvendinant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr.82-
3260) ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo 
įstatymo (Žin., 2006, Nr.82-3261) nuostatas, 2012 m. suderinti Šiaulių RAAD kontroliuojamoje 
teritorijoje esančių vandentvarkos objektų projektai. 

       
Svarbiausi veiksniai, kurie 2012 metais turėjo įtakos regiono aplinkos apsaugos departamento 
veiklai įgyvendinant prioritetus ir siekiant planuotų rezultatų: 
       Išorės veiksniai 

1. Politiniai veiksniai: 
1.1. Teisinė sistema. ŠRAAD savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR aplinkos apsaugos 

įstatymu, LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais, LR 
aplinkos ministerijos įsakymais, nuostatais ir kitais dokumentais reglamentuojančiais aplinkos apsaugos 
valstybinės kontrolės vykdymą, aplinkosauginių sąlygų nustatymą, aplinkos monitoringo vykdymą. 

1.2. Tarptautinių santykių plėtra. Šiaulių RAAD kontroliuojama teritorija ribojasi su Latvijos 
Respublika, todėl jis įgyvendina priemones, kurias Aplinkos ministerija nustato savo veiksmų 
programose pagal tarptautinius susitarimus aplinkosaugos srityje. Šiaulių RAAD regioniniame 
lygmenyje keičiasi informacija apie aplinkos būklę, taršos atvejus, kurie gali turėti įtakos Latvijos 
Respublikos aplinkai. Ypač aktyvus bendradarbiavimas regioniniame lygmenyje vykdomas neformaliai 
pasikeičiant informacija, dalyvaujant priemonėse upių baseinų valdymo klausimais. 2012-05-08, 
suderinus su aplinkos viceministru ir leidus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pavaduojančiam 
aplinkos ministrą 2012 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr.T2-16, vyko Šiaulių RAAD darbuotojų susitikimas 
su Jelgavos regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojais. Susitikimo tikslas - pasidalinti savo 
darbo patirtimi aplinkos apsaugos kontrolės srityje (pažeidimų išaiškinime, baudų išieškojimo ir kt. 
klausimais), siekiant užtikrinti tinkamą aplinkos kokybę gyventojams, didinant valstybinės aplinkos 
apsaugos kontrolės ir taršos prevencijos efektyvumą bei mažinant administracinę naštą ūkio subjektams 
valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės srityje, bei siekiant palaikyti bendradarbiavimo ir operatyvumo 
aplinkos apsaugos srityje tarp kaimyninių šalių ryšius. 

2. Technologiniai veiksniai.: 
2.1. Naujų informacinių technologijų plėtra. Regione pastebimas spartus informacinių 

technologijų vystymasis sąlygoja intensyvius informacinės visuomenės pokyčius. Informacinės 
technologijos įgalina išplėsti informacijos apie aplinkos būklę, aplinkosauginio švietimo prieinamumą 
gyventojams, sudaro sąlygas visuomenei dalyvauti priimant svarbius aplinkai sprendimus. Informacija 
apie aplinkos kokybę, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras, TIPK 
paraiškų priėmimą ir leidimų išdavimą prieinama departamento interneto svetainėje. Diegiama 
aplinkosaugos leidimų informacinė sistema  (ALIS). Įgyvendinta statybos projektų nagrinėjimo ir 
derinimo informacinė sistema „Infostatyba“. Diegiama Aplinkos informacijos valdymo integruota 
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kompiuterinė sistema (IS„AIVIKS“) ir kuriama Aplinkos apsaugos kontrolės informacinė sistema 
(AAKIS). 

2.2. Naujų gamybos technologijų plėtra. Ekologinės naujovės, atsinaujinanti energija, energijos 
naudojimo efektyvumas yra Europos Sąjungos 2007-2013 m. laikotarpio sanglaudos prioritetai. Šiaulių 
regione jaučiamas vis didesnis susidomėjimas vėjo ir saulės elektrinių technologijomis. Naujų 
technologijų plėtrą sąlygojo ES parama verslui. 

Vidaus veiksniai 
1. Teisinė bazė. ŠRAAD vykdomos funkcijos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717 (Žin., 2004, Nr. 8-192; 2011, Nr. 13-580; 
2011, Nr. 70-3337 ), kuriais apibrėžta departamento kompetencija vykdant Lietuvos Respublikos 
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais nustatytus aplinkos 
apsaugos reikalavimus. 

2. Organizacinė struktūra. 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1071 ,,Dėl Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento struktūros ir 
struktūros schemos patvirtinimo” patvirtintą departamento struktūrą sudaro:  Direktorius, 2 direktoriaus 
pavaduotojai, vyriausiasis specialistas, Finansų skyrius, Administravimo ir Teisės skyrius, Poveikio 
aplinkai vertinimo ir normatyvų skyrius, Valstybinės analitinės kontrolės skyrius, Ūkio skyrius, 
Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija, Šiaulių miesto agentūra, Akmenės, Joniškio, Kelmės, Mažeikių, 
Pakruojo, Plungės, Radviliškio, Telšių, Šiaulių, rajonų agentūros. Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro patvirtinta Departamento struktūra yra detali: numatyta valstybės tarnautojų ir darbuotojų 
pareigybių skaičius, pareigybių suskirstymas į padalinius.  

3. Žmogiškieji ištekliai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 
D1-205 patvirtintas Šiaulių RAAD didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 90. 2012 m. departamente dirbo 84 darbuotojai, iš jų – 65 
valstybės tarnautojai, 19 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 2012 metais, lyginant su 2011 m., 
patvirtinti darbo užmokesčio asignavimai padidėjo, tai įtakojo regionų aplinkos apsaugos departamentų 
Miškų kontrolės skyrių nuo 2012-01-01 perkėlimas į Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės 
skyrius. 

 2012 m. kvalifikaciją kėlė 59 Šiaulių RAAD darbuotojai 22 Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, Šiaulių RAAD ar kitų institucijų organizuotuose mokymuose 
valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės, korupcijos prevencijos, viešųjų pirkimų ir kitose srityse.   

 4. Planavimo sistema. Šiaulių RAAD planavimo ir sprendimų priėmimo sistema sudaro 
pakankamas sąlygas tinkamam departamento veiklos planavimui. ŠRAAD veiklai tinkamai organizuoti 
sudaromas metų veiklos planas, ūkio subjektų patikrinimo planai, nustatomi metų prioritetai. 

 5. Apskaita. Šiaulių RAAD apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės 
apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 
įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos standartais, Aplinkos ministro įsakymu patvirtintu apskaitos 
vadovu, Šiaulių RAAD direktoriaus įsakymais patvirtintomis tvarkomis. Apskaita kompiuterizuota, 
naudojama buhalterinės apskaitos programa ,,STEKAS-apskaita" ir Finansų valdymo ir apskaitos 
informacine sistema. Buhalterinę apskaitą departamente tvarko Finansų skyrius, tiesiogiai pavaldus 
Departamento direktoriui. 

Finansinės, Biudžeto vykdymo, statistinės ataskaitos teikiamos Aplinkos ministerijai Finansų 
ministerijos nustatytais terminais. Vykdoma finansų kontrolė, kuri suteikia galimybę finansinius ir 
materialinius išteklius naudoti racionaliai ir efektyviai. Įgyvendinama apskaitos politika, kurios  tikslas 
informacijos patikimumas vartotojų sprendimų priėmimui. Informacija turi būti patikima, nešališka ir 
netendencinga, kuri teisingai atvaizduotų Šiaulių RAAD finansinę būklę ir veiklos rezultatus. Nustatyta 
tvarka vykdomi atsiskaitymai su viešojo sektoriaus subjektais, su įmonėmis, įstaigomis bei fiziniais 
asmenimis. 
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II. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 (Aprašoma 2012 m. vykdyta - „Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, 01.30“ – 
programa (toliau – Programa 01.30): pateikiama informacija apie Programos 01.30 tikslo 
įgyvendinimą, pasiektus pokyčius ir atliktus svarbius darbus. Pasiekti rezultatai įvertinami atsižvelgiant 

į atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. veiklos plane numatytus vertinimo 
kriterijus ir jų reikšmes.) 

1-asis Aplinkos ministerijos strateginis tikslas „Užtikrinti tinkamą aplinkos kokybę 
Lietuvos gyventojams, išsaugoti biologinę įvairovę ir kraštovaizdžio savitumą (01)“ 

Strateginiam tikslui įgyvendinti vykdyta programa - „Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės 
vertinimas“ (01.03.) 

Programos tikslas: Aprūpinti valstybės ir tarptautines institucijas, visuomenę patikima 
informacija apie gamtinės aplinkos būklę ir jos pokyčius, organizuoti tinkamą aplinkos apsaugos 
valstybinę kontrolę, užtikrinti aplinkosauginio reguliavimo priežiūrą ir taršos prevenciją 
(01.30.01) (atkreipiame dėmesį, kad šį tikslą įgyvendino tik Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio regionų 
aplinkos apsaugos departamentai) 

1. Įgyvendinant šį tikslą 2012 m. aplinkos oro būklės stebėjimo srityje buvo vykdomas aplinkos 
oro kokybės monitoringas aglomeracijose ir zonose, skirtas Valstybinio aplinkos monitoringo 2011-
2017 metų programos uždavinių 2012 m. plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2012-02-22 įsakymu Nr. D1-159, įgyvendinimui: 

1.1. Surinkti valstybinio aplinkos monitoringo duomenys (toliau vadinama -VAMP) apie 
aplinkos oro kokybę pagal patvirtintą metinį monitoringo planą. Surinkta valstybinio aplinkos 
monitoringo duomenų apie aplinkos oro kokybę 90,4 %. 
 1.2. Įvykdytas Šiaulių RAAD direktoriaus 2012 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-51 patvirtintas 
Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus (toliau vadinama – VAKS) Ūkio subjektų oro kontrolės planas 
nustatytų teršalų normatyvų laikymuisi: 
 1.2.1. Planuota patikrinti 39 ūkio subjektus, patikrinta 40. 
 1.2.2. Planuota atlikti patikrinimų ūkio subjektuose 45, atlikta 44. 

1.2.3. Nustatyta 8 kokybės normų viršijimai 7 ūkio subjektuose.    
 
Programos tikslas: Užtikrinti tinkamą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę regioniniame 

ir vietiniame lygmenyje (01.03.02.) 
2. Įgyvendinant šį tikslą 2012 m. vandens būklės stebėjimo srityje buvo vykdomas upių ir ežerų 

monitoringas, skirtas Valstybinio aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos uždavinių 2012 m. 
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-02-22 įsakymu Nr. D1-159, 
įgyvendinimui: 

 2.1. Įvykdytas VAMP Upių kokybės planas (Ventos, Lielupės ir Nemuno UBR stebėta 30 upių 
vietų, iš jų priežiūros intensyvaus monitoringo 11, priežiūros ekstensyvaus monitoringo 3 ir veiklos 
monitoringo 16). Ištirta paviršinių vandens telkinių monitoringo vietų 100%. 

2.2. Įvykdytas Šiaulių RAAD direktoriaus 2012 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-51 patvirtintas 
VAKS Ūkio subjektų vandens kontrolės planas nustatytų teršalų normatyvų laikymuisi: 

2.2.1. Nustatyta paviršinio vandens telkinių vandens kokybės elementų rodiklių rezultatų 97,1%. 
2.2.2. Planuota patikrinti 178 ūkio subjektus, patikrinta 178. 
2.2.3. Planuota atlikti patikrinimų ūkio subjektuose 233, atlikta 233. 
2.2.4. Nustatyta 25 kokybės normų viršijimai 22 ūkio subjektuose. 
2.3. VAKS akreditavimas tikslu užtikrinti, kad aplinkos būklės vertinimui ir informacijos 

valstybei ir visuomenei teikimui būtų naudojami patikimi, kokybiški, palyginami, operatyvūs ir teisiškai 
pagrįsti aplinkos tyrimų duomenys: 

2.3.1. VAKS sukūrė ir įdiegė tinkamą savo veiklai ir atitinkančią LST ISO/IEC 17025 Tyrimų, 
bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamus bendruosius reikalavimus, Kokybės 
vadovu (KV) dokumentuotą Vadybos sistemą, apimančią administracinę, kokybės bei technines 
sistemas.   
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2.3.2. Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos 2012-12-21 Akreditavimo 

pažymėjimu Nr. LA.01.122 paliudijo VAKS atitikimą standarto LST ISO/IEC 17025 reikalavimams ir 
akreditavo paviršinio vandens ir nuotekų cheminių tyrimų bei paviršinio vandens ir nuotekų mėginių 
ėmimo atlikimui. 

 
3. Įgyvendinant šį tikslą 2012 m. aplinkos apsaugos ir taršos kontrolės srityje buvo: 
3.1. Nustatyti aplinkos apsaugos prioritetai 2012 metams: 
3.1.1. Patikrinti nemažiau 30 ūkio subjektų, išleidžiančių į rinką elektros ir elektroninę įrangą, 

patikrinta –52; 
3.1.2. Patikrinti nemažiau 30 ūkio subjektų, surenkančių ir/ar apdorojančių EEĮ atliekas, 

patikrinta –33; 
3.1.3. Patikrinti visas metalo supirktuves –priemonė įvykdyta. 
3.1.4. Vykdyti Gamintojų ir importuotojų išleidžiančių į vidaus rinką gaminiais užpildytą stiklinę 

pakuotę kontrolę,patikrinant ne mažiau kaip 7 ūkio subjektus, patikrinta- 15 ūkio subjektų; 
3.1.5. Patikrinti 30 Apmokestinamų gaminių (akumuliatorių ir galvaninių elementų) gamintojų, 

importuotojų bei platintojų, patikrinta –41; 
3.1.6. Patikrinti visus pažymas išduodančius atliekų tvarkytojus-  patikrinti visi 9 ūkio subjektai; 
3.1.7. Reidų, skirtų žuvų ir laukinės gyvūnijos apsaugai, organizavimas (10 proc. padidinant 

reidų ne darbo metu, palyginus su praėjusiais metais) - priemonė įvykdyta; 
3.1.8. Rašytinės konsultacijos, atsakant į ūkio subjektų klausimus dėl teisės aktų nuostatų 

taikymo, teikimas – priemonė įvykdyta, atsakyta 100 % nuo konsultacijos prašančių; 
3.1.9. Metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams teikimas- 

priemonė įvykdyta, suteikta 100 % nuo metodinės pagalbos prašančių. 
3.2. 2012 m. 391 ūkinės veiklos objektas turėjo TIPK leidimą, iš jų: 30 I priedo įrenginiai ir 361 

II priedo įrenginiai. 2012 m. išduota, atnaujinta ir koreguota TIPK leidimų įmonėms –167, iš jų 29 I 
priedo įrenginiams. 

3.3. Patikrinti 306 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimais nustatytomis sąlygomis 
bei normatyvais reguliuojami objektai, iš – 30 I priedo įrenginiai. 

3.4. Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolė: 
3.4.1. 2012 m. laikotarpiu atlikta 58 potencialių mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų 

gaminių ir pakuotės atliekomis mokėtojų patikrinimų, kurių  metu dauguma atveju vykdytas prevencinis 
darbas smulkiesiems verslininkams (dirbantiems pagal verslo liudijimus) dėl mokesčio už aplinkos 
teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir deklaravimo. Per ataskaitinius metus Šiaulių regione 
mokesčių klausimais viso patikrinta- 312 įmonių. 

 
Mokesčių už gamtos išteklius ir taršą kontrolės rezultatai 
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Viso aplinkosauginių 
mokesčių kontrolės srityje 

312 22 7 % 9853,81 3250 

1. Mokesčiai už aplinkos 
teršimą iš stacionarių taršos 
šaltinių 

90 5 2% 3723 - 

2. Mokesčiai už aplinkos 
teršimą iš mobilių taršos 
šaltinių 

100 5 5 % 1256 - 
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3.Mokesčiai už gamtos 
išteklius 

84 - 0 % - - 

4. Mokesčiai už aplinkos 
teršimą pakuotės, gaminių 
atliekomis 

58 12 21% 4874,81 3250 

 
3.4.2. Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai:  
- Deklaruoti mažesni nei faktiškai į aplinką  išmesti (išleisti) teršalų kiekiai; 
- Deklaruoti mažesni ūkinėje komercinėje veikloje suvartoti degalų kiekiai;  
- Nuo tiekimo vidaus rinkai pradžios neužsiregistruoja gamintojų ir importuotojų sąvade; 
- Laiku nepateikia gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų, į vidaus rinką 

išleistų pakuočių deklaracijų. 
 
4. Įgyvendinant šį tikslą 2012 m. gamtos išteklių naudojimo ir atkūrimo srityje buvo: 
4.1. Patikrinta  įmonių naudojančių gamtos išteklius -101 
4.2. Atlikta  mažųjų karjerų naudojimo patikrinimų-52 
4.3. Dalyvauta  mažųjų karjerų rekultivavimo darbų priėmime-2 
 
5. Įgyvendinant šį tikslą 2012 m klimato kaitos srityje buvo: 
5.1. Organizuota akcija ,,Ozonas”, akcijos metu nustatyti  9 aplinkosauginiai pažeidimai. 
5.2. Pagal patvirtintą planą vykdyti transporto priemonių išmetamųjų dujų koncentracijų 

patikrinimai, nustatyta  263 leistinų normatyvų viršijimų. 
5.3. Buvo parengti ir Šiaulių RAAD tinklalapyje paskelti du straipsniai (Informacija veiklos 

vykdytojams, kurie valdo šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius; Informacija  apie 
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos planų rengimą). 

5.4. Aplinkos apsaugos agentūrai buvo parengtos ir teikiamos visų įmonių 2005 – 2007 metų 
šiltnamio efektą sukeliančias dujas ataskaitų kopijos (elektroninės versijos). 

 
6. Įgyvendinant šį tikslą 2012 m. cheminių medžiagų ir preparatų valdymo srityje buvo: 
6.1.  
6.2…. 
 
7. Įgyvendinant šį tikslą 2012 m poveikio aplinkai vertinimo srityje buvo: 
7.1. Išnagrinėta pateikta informacija ir priimta 131 atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo( iš jų 47 atrankos išvados buvo dėl planuojamų saulės elektrinių 
statybos, 20 - dėl vėjo elektrinių statybos, 12 – dėl naudingų iškasenų karjerų įrengimo ar praplėtimo, 7- 
dėl katilinių įrengimo), bei 4 galutinės atrankos išvados.  

7.2 Išnagrinėtos ir patvirtintos 3 programos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo. 

AB ,,Specializuotas transportas“ Atliekų tvarkymo įrenginio Smilgių k. Šiaulių r. sav. 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa. 

UAB ,,Bateris“ veiklos išplėtimo, naujos akumuliatorių perdirbimo linijos įrengimo Drobstų k., 
Rietavo sav.  planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa. 

Akmenės rajono Vegerių klinties telkinio dalies planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo programa. 

7.3. Išnagrinėta Akmenės rajono Vegerių klinties telkinio dalies naudojimo ataskaita dėl 
poveikio aplinkai vertinimo ir priimtas sprendimas dėl veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje. 

 
8. Įgyvendinant šį tikslą 2012 m. atliekų tvarkymo srityje buvo: 
8.1. Šiaulių RAAD 2012 metais patikrino visas 9 atliekas naudojančias ir (ar) eksportuojančias 

įmones, kurios turi teisę išduoti pažymas, nustatyti 2 aplinkosauginiai pažeidimai. Šį sąrašą papildė 
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UAB ,,SP verslas“, kaip plastikinės pakuotės eksportuotojas ir UAB ,,Ecovox“ kombinuotos 
pakuotės eksportuotojas, UAB ,,Medis ir betonas“iš šio sąrašo buvo išbrauktas.  

8.2. Atlikti 77 apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės gamintojų, importuotojų bei platintojų 
patikrinimai. 

8.3. Surengtos 2 specializuotos akcijos, susijusios su apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės 
atliekų tvarkymo kontrole. Dalinta informacinė medžiaga, žodžiu išaiškinti tvarkymo reikalavimai, 
atsižvelgiant į nustatyto pažeidimo pobūdį skirtos administracinės nuobaudos- įspėjimas, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 51(3) str. 20 d.  

8.4. Patikrinti 52 ūkio subjektai, išleidžiančių į rinką elektros ir elektroninę įrangą, nustatyta 14 
pažeidimų. 

8.5. Patikrinti 33 ūkio subjektai, surenkantys ir (ar) apdorojantys elektros ir elektroninės įrangos 
atliekas, nustatyta 10 pažeidimų. 

8.6 Patikrinta 51 metalo supirktuvė dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo, 
nustatyta 18 pažeidimų.  

8.7 Patikrintos 164 įmones, įregistruotos atliekas tvarkančių įmonių registre ir atlikti 173 
patikrinimai, dėl atliekų tvarkymo reikalavimų vykdymo atliekas tvarkančiose įmonėse. Viso Šiaulių 
RAAD kontroliuojamoje teritorijoje atliekas tvarkančių įmonių registre užregistruota 182 įmonės. 

8.8.  Atliekų apskaitos metines ataskaitas už 2011 m. laikotarpį pateikė 176 įmonės, o 
pirminės atliekų apskaitos metines ataskaitas – 359 įmonės. Atlikta minėtų apskaitų duomenų analizė ir 
nustatyti pažeidimai buvo įvertinti tikrinant ir konsultuojant įmones. 

8.9.  Gamintojų ir importuotojų sąvade užregistruota 1171 įmonė iš jų alyvų gamintojų ir 
importuotojų 6 įmonės, transporto priemonių - 26 įmonės, elektros ir elektroninės įrangos - 44 įmonės, 
baterijų ir akumuliatorių - 40 įmonių, apmokestinamųjų gaminių - 34 įmonės, pakuotės gamintojai ir 
importuotojai - 1099 įmonės. Atlikta gamintojų ir importuotojų pateiktų Gaminių tiekimo rinkai 
apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų duomenų analizė ir nustatyti pažeidimai (ataskaitų nepateikimas 
laiku; dokumentų, įrodančių atliekų tvarkymą, nepateikimas; nesiregistravimas Gamintojų ir 
importuotojų sąvade ir pan.) buvo įvertinti tikrinant ir konsultuojant įmones. 

 
9. Įgyvendinant šį tikslą 2012 m kraštovaizdžio, žemės gelmių ir biologinės įvairovės srityje 

buvo: 
9.1. Suderinta trylika (13) naudingųjų iškasenų telkinių naudojimo (kasybos ir rekultivacijos) 

projektų (projekto papildymų) 7 regiono rajonuose: Šiaulių r. - 4, Telšių r. - 3, Radviliškio r. - 2, 
Plungės, Pakruojo, Mažeikių, Kelmės r. po 1 projektą. Telšių r. iš trijų suderintų projektų - du projektai - 
naujiems Jodėnų ir Pabalvės žvyro telkiniams.  

9.2. Suderinti žemės sklypų planus pateikė (2) du juridiniai asmenys leidimams iš Lietuvos 
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos gauti. Vienas prašymas - nederintas dėl procedūrinių 
pažeidimų, t.y. nebuvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo,  kitam planui pritarta. 

9.3. Suderinti penki (5) mažųjų karjerų pasai: du pasai Mažeikių ir Joniškio miškų urėdijoms ir 
trims (3) žemės savininkams naudoti išteklius savo ūkio reikmėms Pakruojo, Radviliškio, Plungės 
rajonuose.  

9.4. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas 2012 m. kovo mėnesį  surengė bendrą 
pasitarimą su regiono miškų urėdijų urėdais. Pasitarimo metu aptarta gyvosios gamtos apsaugos 
stiprinimo kontrolė. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių RAAD ir VĮ Miškų urėdijų. 2012 
m. balandžio mėn. surengtas seminaras gyvosios gamtos apsaugos klausimais. Seminare dalyvavo 
Šiaulių RAAD, Šiaulių apskrities VPK, Šiaulių apygardos prokuratūros, miškų urėdijų pareigūnai 
vykdantys gyvosios gamtos apsaugos kontrolę.  Departamento pareigūnai dalyvavo bendrame pasitarime 
su Pakruojo rajono maisto ir veterinarijos tarnybos ir Pakruojo MŽD atstovais gyvosios gamtos 
apsaugos klausimais. 2012 m. gegužės mėn., vykdant bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių apskrities 
VPK, buvo surengtas susitikimas su VPK patrulių būrio pareigūnais. Susitikimo metu aptarti su 
gyvosios gamtos apsaugos problemomis susiję klausimai. Susitarta dėl bendrų veiksmų vykdant 
gyvosios gamtos apsaugą. Bendradarbiaujama su Klaipėdos AVPK Plungės r. PK. 2012 m. gegužės 
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mėn. 22 d., vykdant prevencinį darbą, departamento salėje vyko susitikimas su aplinkinių 
rajonų mokyklų moksleiviais. Departamento interneto puslapyje paskelbti 39 pranešimai gyvosios 
gamtos apsaugos klausimais, regiono žiniasklaidoje paskelbta 31 straipsnių, pasisakyta dviejuose 
televizijos reportažuose gyvosios gamtos apsaugos klausimais. Vykdant bendrus reidus 
bendradarbiaujama su Kamanų valstybinio rezervato, Žemaitijos nacionalinio parko, Valstybinės miškų 
tarnybos miškų kontrolės skyriaus pareigūnais. Dalis reidų vykdyta su neetatinių aplinkos apsaugos 
inspektorių transportu. Departamento pareigūnams vykdžiusiems reidus nedarbo metu suteikiamos 
išeiginės dienos, apmokamas naktinis darbas, apmokami viršvalandžiai. 

Viso organizuoti 437 reidai skirti žuvų ir laukinės gyvūnijos pasaugai (žuvų apsaugai – 235 iš jų 
140 ne darbo metu ir laukinės gyvūnijos apsaugai – 202 iš jų 178 nedarbo metu.), nustatyti 95 šiurkščių 
pažeidimų už kuriuos piliečiai patraukti administracinėn atsakomybėn, pagal administracinių teisės 
pažeidimų kodekso 85 str. 2 ir 4 dalį, 87 str. 3 dalį. Iš pažeidėjų paimta: 15 medžioklinių šautuvų, 113 
statomų tinklų, 5 žeberklai, 4 metaliniai spąstai, 42 žvejybiniai skrituliai, 8 venteriai, 71 palaidinė su 
vėliavėlėmis, 2 bradiniai , 6 valtys, 4 ūdrų kailiai, 1 Tauriojo elnio ragai su kaukolės dalimi, 1 Danielio 
ragai su kaukolės dalimi.   

9.5. Patikrinta 81 leidimus naudoti žūklės ir medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų 
vienetuose turinčių naudotojų veikla. 

9.6. Išduoti 39 leidimai naudoti žūklės ir medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų 
vienetuose. 

9.7. Vykdyta akcija ,,Pataisai”, nustatyti 2 pažeidimai. 
9.8. Teiktos išvados dėl: 
- 8 gamtotvarkos planų (Gubernijos miško, Paršežerio – Lūksto pelkių, Žagarės miško, Šimšų 

miško, Karalmiškio sengirės, Platelių ežero, Biržulio – Stervo pelkės, miško prie Dilbinelių),  
- 6 draustinių ribų planų (Gubernijos miško biosferos, Dautarų botaninio – zoologinio draustinio, 

Minijos ichteologinio draustinio, Žemaitijos nacionalinio parko ir jo zonų, Vainaičių tyro telmologinio 
draustinio, Vilkiaušio botaninio – zoologinio draustinio). 

9.9. Suderinti 2 gamtos paveldo objektai, kuriuos siūloma skelbti saugomais - Milvydų ąžuolo ir 
Kybarčių ąžuolas. 

9.10. Atlikti 33 draustinių būklės įvertinimai. 
9.11. Nagrinėta Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių ir buveinių apsaugai svarbių 

teritorijų – Ventos upės slėnio (LTAKMB002) ir Ventos upės (LTAKM002) – tvarkymo plano 
(Mažeikių rajono ribose) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas ir 
ataskaita. 

 
10. Įgyvendinant šį tikslą 2012 m. teritorijų planavimo ir statybos srityje buvo: 
10.1. Parengta sąlygų ir išvadų dėl teritorijų planavimo dokumentų ir ūkinės veiklos 

organizavimo ir pertvarkymo projektų atitikimo aplinkos apsaugos reikalavimams (sąlygų ir išvadų 
skaičius, vnt.) – 552. 

10.2. 2012 metais Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente išnagrinėti 568 teritorijų 
planavimo dokumentai. Svarbesni iš jų:  

- Joniškio, Pakruojo, Šeduvos miestų, Gruzdžių, Sedos, Viekšnių, Tirkšlių, Šerkšnėnų miestelių 
bendrieji planai, 

 - Mažeikių miesto susisiekimo bei inžinerinių komunikacijų infrastruktūros specialusis planas; 
- Šiaulių ir Plungės rajonų šilumos ūkių specialieji planai. 
10.2. Departamente 2012 metais išnagrinėti 352 statinių projektai. Įgyvendinta statybos projektų 

nagrinėjimo ir derinimo informacinė sistema „Infostatyba“. Naudojantis šia sistema 2012 metais buvo 
išnagrinėti 268 statinių projektai. 

Pagrindiniai iš jų: 
- Šiaulių termofikacinės elektrinės statyba Pramonės g., Šiauliai; 
- Akmenės dumblo apdorojimo įrenginių statyba Pašakarnių km. 
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- UAB „Šiaulių Logistik Center“ žuvies perdirbimo gamyklos statyba Maceinių 

km., Plungės r. 
-  Medienos apdirbimo cecho nauja statyba Dariaus ir Girėnog.121, Radviliškyje; 
- Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių mieste; 
- Vandentiekio ir nuotekų tinklų Telšių aglomeracijoje (Telšiai, Ryškėnai, Degaičiai, Rainiai) 

statyba; 
- Žagarės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra; 
- Kelmės miesto gatvių inžinerinių tinklų įrengimas; 
Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno II sekcijos įrengimo I etapo filtrato rezervuaro ir 

valymo įrenginių išplėtimo techninis projektas. 
 
11. Įgyvendinant šį tikslą 2012 m. genetiškai modifikuotų organizmų ir produktų valdymo 

srityje buvo: 
11.1.  
11.2…. 
 
12. Įgyvendinant šį tikslą 2012 m. aplinkosauginių pažeidimų prevencijos, valstybinės aplinkos 

apsaugos kontrolės efektyvumo didinimo bei institucijos veiklos tobulinimo būtinų veiksmų srityje 
buvo: 

12.1. 100 % įgyvendintas ūkio subjektų patikrinimų planas, taikant rotacijos principą, kuris buvo 
nustatytas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. AV-188 ,,Dėl 
regioninės rotacijos principo vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę įgyvendinimo”. Šiaulių 
RAAD pareigūnai pagal planą, 24 darbo dienas vykdė valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę (9 
patikrinimai) Klaipėdos, Kauno ir Panevėžio regionų teritorijose. Šiaulių RAAD kontroliuojamoje 
teritorijoje, taikant rotacijos principą buvo planuota ir atlikta 10 patikrinimų. Planas įvykdytas 100 %. 
nustatytas 1 aplinkosauginių reikalavimų pažeidimas/ surašyta ATPK protokolas (513 str. 18 d.). Taikant 
rotacijos principą buvo pasidalinta gerąja praktika, tobulinat efektyvesnės kontrolės veiksmus. 

12.2. Nagrinėjant skundus visais atvejais atliekami ūkio subjektų patikrinimai, tačiau ne visais 
atvejais vykstama į vietą (gali būti atliekami dokumentiniai patikrinimai). Nagrinėjant akivaizdžiai 
nepagrįstus skundus patikrinimai išvykstant į įmonę neatliekami. Patikrinimai (išvykstant į įmonę) 
nebuvo neatliekami ir tais atvejais, kada skundams ištirti ir atsakymams parengti pakako jau turimos 
informacijos ir duomenų, arba priėmus sprendimą nenagrinėti anoniminių skundų. 2012 m. gauta 583 
skundai, 42% jų nepasitvirtino. 

12.3. Patikrinimų metu pildomi baigtiniai kontroliniai klausimynai („Aplinkos apsaugos 
inspektavimo vadovas“(AAIV)). 

12.4. Per 20212 metus surašyti 124 privalomieji nurodymai. 
13. Ūkio subjektų Aplinkos monitoringo programų derinimas informacijos apie aplinkos būklę 

išplėtimui: 
13.1. Šiaulių RAAD kontroliuojamoje teritorijoje 433 ūkio subjektai turi Aplinkos monitoringo 

programas (AMP). 
13.2. VAKS 2012 m. suderino 79 ūkio subjektų AMP, kontroliavo visų AMP vykdymą ir teikė 

informaciją Šiaulių RAAD agentūroms. 
13.3. VAKS 2012 m. patikrino 8 ūkio subjektų laboratorijų, turinčių leidimą aplinkos tyrimų 

atlikimui, veiklą.  
 
13. Vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūros optimizavimą (įskaitant administracinės naštos 

verslui mažinimą) buvo: (Viešojo administravimo įstatymas 36 7 str. 2 d., Žin. 1999, Nr. 60-1945, 2006, 
Nr. 77-2975, 2010, Nr.81-422; atkreipiu dėmesį, kad RAAD, kaip priežiūros funkcijas atliekanti 
institucija priskirta aplinkos grupei, žr. Žin., 2010, Nr. 53-2613; Žin., 2011, Nr. 92-4374, 2012, Nr. 89-
4657), (pateikiama informacija apie konsultavimo veiklą, išskiriant ataskaitinio laikotarpio 
aktualiausius ūkio subjektams klausimus, daugiausia aiškinimo reikalaujančias teisės aktų nuostatas; 



 10
vykdytų patikrinimų skaičių, pobūdį, trukmę; ūkio subjektų teisės aktuose apibrėžtų reikalavimų 
nesilaikymo mastą, priežastis, taikytas prevencines ir poveikio priemones )  

13.1. Vykdant Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 873  ir 2012 m. liepos 18 d. Nr. 
932 redakciją, ) patvirtinto „Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo“ 7.20 
punktą , bei remiantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2011 m. balandžio 11 d. pasitarimo protokolo 
Nr. 26 nuostatų  2.5.2. punktu, 2012 m. birželio mėnesio 20 d. ir pakartotinai spalio mėn., per Šiaulių 
RAAD internetinę svetainę, buvo pakviesti atsakyti į anoniminės anketos klausimus 422 ūkio subjektai. 
Anoniminėje apklausos anketoje buvo pateikta 60 klausimų, atkreipiant dėmesį į šiuos aspektus: kaip 
ūkio subjektai vertina atskiras institucijos teikiamas paslaugas ir atliekamas funkcijas, susijusias su ūkio 
subjektų priežiūra; kokios institucijų teikiamos informacijos iš institucijų ūkio subjektams labiausiai 
trūksta; kokių institucijos veiklos pokyčių jie tikisi; ar susiduria su korupcijos apraiškomis (ir kokiomis) 
mūsų institucijoje ar bendraudami su institucijos darbuotojais ir tarnautojais (pavyzdžiui, patikrinimų 
metu), kokie teisės aktų nustatyti reikalavimai yra nepagrįsti ir panašiai. Atsakymus pateikė 48 ūkio 
subjektų, t.y. 11.3 proc. nuo pakviestų. Anketas užpildę respondentai su korupcijos apraiškomis 
nesusidūrė. Didžioji respondentų dalis Šiaulių RAAD veiklą įvertino gerai ir labai gerai. 

13.2. Per 2012 metus nustatyta 1377 aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymo atvejų. 
Daugiausia pažeidimų nustatyta gyvūnijos apsaugos srityje - 424, atmosferos- 333, atliekų tvarkymo- 
243.  
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Už teisės aktais nustatytų aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymą skirtos administracinės baudos 

–226425 Lt sumai.  

 
Nustatytas 91 žalos aplinkai atvejis, už kurį paskaičiuotos žalos gamtai atlyginimo dydis sudaro-

104258 lt. Taikytos ekonominės baudos 2 atvejais, kurių suma sudarė- 4875 Lt. 
13.3. Koreguotas ,,Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos 

apsaugos valstybinę kontrolę, tvarkos aprašas”. 
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13.4. Atlikta ūkio subjektų vertinimo rizikos analizė, pagal Šiaulių RAAD direktoriaus 

įsakymu nustatytą tvarką, pagal kurią suplanuoti, suderinti  su ūkio subjektų veiklos priežiūrą 
vykdančiais Aplinkos grupės viešojo administravimo subjektais, ir atlikti planiniai patikrinimai. 

13.5. ūkio subjektas informuojama apie patikrinimą ne vėliau, kaip prieš 10 darbo dienų iki 
patikrinimo 

13.6. Atnaujintas ir Šiaulių RAAD interneto svetainėje skelbiamas, teisės aktų, 
reglamentuojančių ūkio subjektų veiklos priežiūrą ir teisės aktų, įtvirtinančių atskirų priežiūros sričių 
reikalavimus ūkio subjektams, sąrašas (432). 

13.7. Visa informacija susijusi su ūkio subjektų kontrole (Specifinių patikrinimų klausimynai, 
metiniai ūkio subjektų patikrinimų planai, Šiaulių RAAD vykdomos akcijos/reidai, prioritetai, veiklos 
efektyvumo rodikliai/vertinimo kriterijai ir kt.) ir reikalavimais patalpinta departamento interneto 
svetainėje. 

13.8. 2012 m. patikrinimų plane buvo numatyta patikrinti 682 ūkio subjektus. Planas įvykdytas 
100%. Atlikti 1 395 patikrinimai, įskaitant planinius neplaninius ir kt. patikrinimus, kurių trukmė  
svyravo  nuo 1-os – 4-ių dienų, didžiųjų objektų  kaip pvz:, AB ,,ORLEN Lietuva” (Rafinuotų naftos 
produktų gamyba), AB „Akmenės cementas“ (cemento gamyba, atliekų tvarkymas), UAB ,,Toksika” 
Šiaulių filialas (pavojingų atliekų surinkimas, saugojimas, deginimas) patikrinimų trukmė- nuo 5-ių iki 
10-ties dienų. 

13.9. Metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams teikta 100 % 
nuo visų besikreipusių pirmuosius metus veiklą vykdančių ūkio subjektų (16). Patikrinta 12 pirmuosius 
metus veiklą vykdančių ūkio subjektų, 8 netaikyta poveikio priemonių (baudų, veiklos ribojimo ir kt.), 
nustačius pažeidimus, bet pirmiausia nustatytas tinkamas terminas pažeidimams ištaisyti. 

13.10. Bendrasis konsultavimas telefonu Šiaulių RAAD nėra užtikrintas. Pagal Ūkio subjektų 
konsultavimo Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente tvarkos aprašą, konsultacija - tik rašytinė. 
Rašytinių konsultacijų pateikta 100 % nuo prašomų pateikti rašytinių konsultacijų (58) atsakant į ūkio 
subjektų klausimus dėl teisės aktų nuostatų taikymo. Daugiausia konsultacijų teikta TIPK leidimų 
panaikinimo, koregavimo, gamybinių bei buitinių nuotekų tvarkymo, LOJ emisijų ribojimo, PAV 
procedūrų taikymo saulės elektrinėms, naudingų iškasenų eksploatavimo, pakuočių apskaitos bei kitais 
atliekų tvarkymo ir apskaitos klausimais. 

13.11. Paminėdamas Tarptautinę biologinės įvairovės dieną, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos 
departamentas, bendradarbiaudamas su Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros 
katedra ir Botanikos sodu, 2012 m. gegužės 22-ąją Šiaulių regiono moksleivius pakvietė į pažintinį 
renginį „Ar esame pasirengę išsaugoti gamtą keisdami klimatą?“. Moksleiviams pasakota: kaip 
aplinkosaugininkai tiria veiksmų poveikį aplinkai, kokiais prietaisais naudojasi gaudydami brakonierius, 
per kiek metų suyra plastikinis maišelis ar į kokios spalvos konteinerį reikia mesti popieriaus atliekas, ar 
gali Baltijos jūra užlieti Palangą, kokių gamtos turtų gausu Pakruojo ar Radviliškio rajonuose. 

13.12. Pagal priemonių skatinančių korupcijos prevencijos užtikrinimą Šiaulių regiono aplinkos 
apsaugos departamente 2012 metų planą, patvirtintą ŠRAAD direktoriaus įsakymu Nr. V-63, siekiant 
nustatyti veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė (toliau vadinama - 
KPT) ir imantis prevencinių priemonių šalinti korupcijos pasireiškimo prielaidas, siekiant išvengti 
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente atliktas 
Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos patikrinimas. 

13.13. 2012 m. gruodžio 20 d. Šiaulių RAAD organizuotas seminaras apie korupcijos žalą 
valstybei, visuomenei ir kiekvienam asmeniui. Seminarą pravedė Šiaulių RAAD ATS vyriausiasis 
specialistas (turintis ankstesnio darbo STT patirtį) Aurimas Timofejavas. Seminare dalyvavo 16 Šiaulių 
RAAD darbuotojų. 
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PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 
 
Programos 01.30 priemonių įgyvendinimas 
Programos kodas 
ir pavadinimas 

Priemonės 
kodas 

Priemonės 
pavadinimas 

Priemonės 
pasiekimo būsena  

(atidėta, atsisakyta, 
vykdoma, įvykdyta, 

neįvykdyta, 
nepradėta) 

Trumpas 
komentaras 
(priežastys) 

(nurodykite: ar 
priemonė buvo 

vykdoma laikantis 
metinio veiklos 

plano, ar pateikite 
priemonės 

neįvykdymo 
priežastis) 

01 30, Aplinkos 
apsaugos kontrolė 

ir būklės 
vertinimas  

 

01.30.01.01.01 Vykdyti 
valstybinį 
aplinkos 
monitoringą, 
valdyti vandens 
telkinių kokybę 
upių baseinų 
pagrindu, 
užtikrinti aplinkos 
apsaugos 
valstybinę 
kontrolę  ir didinti 
taršos prevencijos 
veiksmingumą 

Įvykdyta Priemonė buvo 
vykdoma laikantis 

metinio veiklos 
plano (VAMP ir 
VAKS Veiklos 
2012 m. planai, 

2012 m.ūkio 
subjektų 

patikrinimų 
planai) 

 01.30.01.01.03 Užtikrinti 
kokybišką 
laboratorinės 
įrangos ir 
stacionarių oro 
kokybės 
monitoringo 
stočių veiklą 

Įvykdyta Priemonė buvo 
vykdoma laikantis 

metinio veiklos 
plano (VAMP ir 
VAKS Veiklos 
2012 m. planai, 

2012 m.ūkio 
subjektų 

patikrinimų 
planai) 

 01.30.02.01.01 Priemonė. 
Nustatyti 
aplinkosaugines 
sąlygas ūkinei 
veiklai bei 
vykdyti nustatytų 
aplinkosauginių 
sąlygų, miškų 
naudojimo ir 
atkūrimo, 
gyvūnijos ir jūros 
aplinkos apsaugos 
reikalavimų 

Įvykdyta Priemonė buvo 
vykdoma laikantis 

metinio veiklos 
plano (VAMP ir 
VAKS Veiklos 
2012 m. planai, 

2012 m.ūkio 
subjektų 

patikrinimų 
planai) 
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laikymosi 
valstybinę 
kontrolę, objektų 
taršos valstybinę 
laboratorinę 
kontrolę bei 
aplinkosauginių 
pažeidimų 
prevenciją 

 01.30.02.01.02 Priemonė. Teikti 
su aplinkosauga 
susijusias 
paslaugas 

Įvykdyta Priemonė buvo 
vykdoma laikantis 
metinio veiklos 
plano  

 

 

Programos 01.30 vertinimo kriterijų įgyvendinimas: 

 
Vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetai 

 
2012- ųjų metų 

planas 

 
2012- ųjų 

metų 
faktinė 
reikšmė 

 
Neįvykdymo priežastys 

1. Šiurkščių pažeidimų dalis 
verslinės ir specialiosios žvejybos, 
mėgėjiškos žūklės bei medžioklės 
srityse (proc. nuo visų išaiškintų 
gyvūnijos apsaugos teisės aktų 
pažeidimų skaičiaus) 

26 (bendras) 
 

  

Šiaulių 20 22 - 
Kauno 25   
Utenos  35   
Alytaus 28   
Vilniaus 25   
Marijampolės 28   
Klaipėdos 25   
Panevėžio 22   
2. Patikrinta Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimais 
nustatytomis sąlygomis bei 
normatyvais reguliuojamų objektų 
(vnt.).  

162 (Atkreipiame 
dėmesį, kad tai 
yra patikrintų  
įmonių skaičius 
pagal TIPK 
taisyklių 1 
priedą) 
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Šiaulių 29 30 - 

Kauno 31   
Utenos  10   
Alytaus 10   
Vilniaus 29   
Marijampolės 7   
Klaipėdos 29   
Panevėžio 17   
3. Patikrinimų įregistruotose 
atliekas tvarkančiose įmonėse 
skaičius (vnt.) 
 

837 
 

  

Šiaulių 90 173 - 

Kauno 75   

Utenos  103   

Alytaus 58   

Vilniaus 145   

Marijampolės 71   

Klaipėdos 145   

Panevėžio 150   

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

60   

Klaipėdos 60   
 
Toliau nurodomi programai įgyvendinti ataskaitiniais metais patvirtinti ir panaudoti 

asignavimai. Jeigu per biudžetinius metus asignavimai programoms buvo tikslinti, nurodomi patikslinti 
asignavimai.  

Jeigu asignavimų panaudota mažiau ar daugiau, nei patvirtinta (patikslinta), nurodomos 
susidariusių skirtumų priežastys. 
 

Programos asignavimų panaudojimas: 

Asignavimai 

Patvirtinti 
(patikslinti) 
asignavimai, 

tūkst. litų 

Panaudoti 
asignavimai, 

tūkst. litų 

Asignavimų 
panaudojimo 

procentas, 
procentais 

Iš viso asignavimų programai (1+2) 3947,2 3933,8 99,7 % 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:    

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas  3947,2 3933,8 99,7 % 

iš jo:  
1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

   

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 
finansinės paramos lėšos 

   

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 335,3 322,1 96,1 % 
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2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė 
parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai 
gautos lėšos) 

   

 

(Aprašoma 2012 m. vykdyta - „Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija, 01.31“ – programa 
(toliau – Programa 01.31): pateikiama informacija apie Programos 01.31 tikslo įgyvendinimą, 
pasiektus pokyčius ir atliktus svarbius darbus. Pasiekti rezultatai įvertinami atsižvelgiant į atitinkamo 

regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. veiklos plane numatytus vertinimo kriterijus ir jų 
reikšmes.) 

Strateginiam tikslui įgyvendinti vykdyta programa - „Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės 
vertinimas“ (01.03.) 

Programos tikslas: Sumažinti aplinkos teršimą elektros ir elektroninės įrangos, 
apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis (01.31.03)  

 
1. Šiaulių RAAD 2012 metais patikrino visas 9 atliekas naudojančias ir (ar) eksportuojančias 

įmones, kurios turi teisę išduoti pažymas. Nustatyti 2 aplinkosauginiai pažeidimai - UAB ,,Metaloidas” 
už atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimai ir UAB ,,Akmenės cementas” nesilaikė Atliekų tvarkymo 
veiklos nutraukimo plano reikalavimų. Šį sąrašą papildė UAB ,,SP verslas“, dėl plastikinės pakuotės 
eksportuoto ir UAB ,,Ecovox“ kombinuotos pakuotės eksportuoto, UAB ,,Medis ir betonas“ iš šio sąrašo 
buvo išbrauktas. 

2. Patikrintas 41 apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės gamintojas, importuotojas bei 
platintojas. Atlikti 77 patikrinimai. Nustatyta 12 pažeidimų. 

3. Surengtos 2 specializuotos akcijos, susijusios su apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų 
tvarkymo kontrole. Akcijų metu buvo aplankytos miestų turgavietės, kuriuose smulkieji verslininkai 
buvo informuojami apie gaminiais pripildytų pakuočių, apmokestinamųjų gaminių gamintojų ir 
importuotojų bei platintojų teises ir pareigas. Turgaus prekeiviams buvo išdalinta metodinė medžiaga 
apie aplinkosauginių reikalavimų, nustatytus pakuočių, EEĮ, apmokestinamųjų gaminių gamintojams, 
importuotojams ir platintojams bei informacija dėl registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade.  

4. Patikrinti 52 ūkio subjektai, išleidžiančių į rinką elektros ir elektroninę įrangą, nustatyta 14 
pažeidimų. 

5. Patikrinti 33 ūkio subjektai, surenkantys ir (ar) apdorojantys elektros ir elektroninės įrangos 
atliekas, nustatyta 10 pažeidimų. 

6. Patikrinta 51 metalo supirktuvė dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo, nustatyta 
18 pažeidimų. 

7. 2012 m. laikotarpiu atlikta 58 potencialių mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų 
gaminių ir pakuotės atliekomis mokėtojų patikrinimų, kurių metu dauguma atveju vykdytas prevencinis 
darbas smulkiesiems verslininkams (dirbantiems pagal verslo liudijimus) dėl mokesčio už aplinkos 
teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir deklaravimo. 

Mokesčių už gamtos išteklius ir taršą kontrolės rezultatai 
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Mokesčiai už aplinkos teršimą 
pakuotės, gaminių atliekomis 

58 12 21% 4874,81 3250 
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8. Šiaulių RAAD miesto/rajonų agentūrų pareigūnai atliko (20 Asociacijos ,,EEPA“ ir 1 VŠĮ 

,,Ekošviesa“) elektros ir elektroninės įrangos (toliau vadinama - EEĮ) atliekų priėmimo vietų, esančių 
Šiaulių RAAD kontroliuojamoje teritorijoje, patikrinimus. Patikrinimų metu nustatyta, kad iš 21 EEĮ 
atliekų priėmimo vietos 9 nustatyti pažeidimai dėl apskaitos netinkamo vykdymo, t.y., apskaita 
nevykdoma arba nenurodomos surinktų EEĮ atliekų kategorijos. Atsižvelgiant į nustatyto pažeidimo 
pobūdį skirtos administracinės nuobaudos. 

 
 
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 
 
Programos 01.31 priemonių įgyvendinimas 
Programos kodas 
ir pavadinimas 

Priemonės 
kodas 

Priemonės 
pavadinimas 

Priemonės 
pasiekimo būsena  

(atidėta, atsisakyta, 
vykdoma, įvykdyta, 

neįvykdyta, 
nepradėta) 

Trumpas 
komentaras 
(priežastys) 

(nurodykite: ar 
priemonė buvo 

vykdoma laikantis 
metinio veiklos 

plano, ar pateikite 
priemonės 

neįvykdymo 
priežastis) 

01 30, Aplinkos 
apsaugos kontrolė 

ir būklės 
vertinimas  

 

01.31.03.01.03 Administruoti 
programą 

Įvykdyta Priemonė buvo 
vykdoma laikantis 

metinio veiklos 
plano Veiklos 

2012 m. planai, 
2012 m.ūkio 

subjektų 
patikrinimų 

planai) 
 

Programos 01.31 vertinimo kriterijų įgyvendinimas: 

 
Vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetai 

 
2012- ųjų metų 

planas 

 
2012- ųjų 

metų 
faktinė 
reikšmė 

 
Neįvykdymo priežastys 

1. Atlikta apmokestinamųjų 
gaminių ir pakuotės gamintojų, 
importuotojų bei platintojų 
patikrinimų (patikrinimų skaičius, 
vnt.)  

   

Šiaulių RAAD 30 77 - 
2. Surengta specializuotų akcijų, 
susijusių su apmokestinamųjų 
gaminių ir pakuotės atliekų 
tvarkymo kontrole (vnt.)  
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Šiaulių RAAD 2 2 - 

3. Patikrinta pažymas dėl 
apmokestinamųjų gaminių ir 
pakuočių atliekų naudojimo ar 
eksporto išduodančių įmonių 
(įmonių skaičius, vnt.) -8 
 

 
 

  

Šiaulių RAAD 8 9 - 

4. Patikrinta ūkio subjektų, 
išleidžiančių į rinką elektros ir 
elektroninę įrangą (ūkio subjektų 
skaičius, vnt.)  

   

Šiaulių RAAD 30 52 - 
5. Patikrinta ūkio subjektų, 
surenkančių ir (ar) apdorojančių 
elektros ir elektroninės įrangos 
atliekas (ūkio subjektų skaičius, 
vnt.)  

   

Šiaulių RAAD 30 33 - 
6. Patikrinta metalo supirktuvių dėl 
elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų tvarkymo (metalo 
supirktuvių skaičius, vnt.)  

   

Šiaulių RAAD 50 51 - 
 
Toliau nurodomi programai įgyvendinti ataskaitiniais metais patvirtinti ir panaudoti 

asignavimai. Jeigu per biudžetinius metus asignavimai programoms buvo tikslinti, nurodomi patikslinti 
asignavimai.  

Jeigu asignavimų panaudota mažiau ar daugiau, nei patvirtinta (patikslinta), nurodomos 
susidariusių skirtumų priežastys. 
 
 
 
 

Programos 03.31 asignavimų panaudojimas: 

Asignavimai 

Patvirtinti 
(patikslinti) 
asignavimai, 

tūkst. litų 

Panaudoti 
asignavimai, 

tūkst. litų 

Asignavimų 
panaudojimo 

procentas, 
procentais 

Iš viso asignavimų programai (1+2) 53,6 53,6 100 % 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:    

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas  53,6 53,6 100 % 

iš jo:  
1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

   

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 
finansinės paramos lėšos 

   

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos    

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė 
parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai 
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gautos lėšos) 
III. KOORDINUOJAMŲ TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ, PLĖTROS PROGRAMŲ 

IR STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS 

(Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tarpinstitucinių veiklos planų, plėtros programų ir 
strategijų įgyvendinimą – apibendrinama dalyvaujančių institucijų pateikta informacija apie pasiektus 
rezultatus.)  

Pateikiame tarpinstitucinių veiklos planų, plėtros programų ir strategijų sąrašą, žr. 
žemiau. Prašome peržiūrėti šiuose dokumentuose numatytas priemones ir ataskaitoje, pagal 
pridedamą pavyzdį pateikite informaciją, jei kurias nors iš priemonių Regionų aplinkos apsaugos 
departamentai įgyvendino 2012 m.)  

 
TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ, PLĖTROS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ SĄRAŠAS: 

 
1. Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonių 

patvirtinimo (Žin. 2005, Nr. 103-3808) 
2. Dėl Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo (Žin. 2002, Nr. 40-

1499, 2007, Nr. 122-5003) 
3. Dėl viešojo administravimo tobulinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo 

(Žin. 2011, Nr. 15-680) 
4. Dėl nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo 

2012-2015 metų priemonių plano patvirtinimo (Žin. 2010, Nr. 78-4030) 
5. Dėl Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo (Žin. 2010, Nr. 105-5431) 
6. Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų p;ėtros 

strategijos patvirtinimo (Žin. 2008, Nr. 104-3975) 
7. Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo iki 2012 

metų nacionalinės strategijos patvirtinimo (Žin. 2008, Nr. 19-685) 
8. Dėl valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų 2007-2013 metų programos 

įgyvendinimo 2009-2013 metų priemonių plano patvirtinimo (Žin. 2009, Nr. 28-1087) 
 
1. Tarptautinis Baltijos šalių LIFE BaltActHazard projektas Baltijos šalių veiksmai, 

mažinant Baltijos jūros užterštumą prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis: 
1.1. Šiaulių RAAD dalyvavo projekto veikloje 2009 - 2012 m. partnerio teisėmis. 
1.2. Projekto metu nagrinėti teisės aktai, reglamentuojantys pavojingų medžiagų patekimą į 

aplinką, jų pakeitimas kitomis mažiau pavojingomis bei jų normavimas  ir kontrolė. 
1.3. Vykdyti mokymai ir atlikti tam tikrų pramonės šakų nuotekų užterštumo prioritetinėmis 

medžiagomis tyrimai. 
2. Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano strateginių tikslų įgyvendinimo: 
2.1. Tikslas: iki 2009 metų užtikrinti viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos 

visuotinumą, kokybę ir prieinamumą. Paslaugos įdiegimas Šiaulių RAAD teritorijoje 2011 metais buvo 
96,5 %. 

2.2. Tikslas: ne vėliau kaip nuo 2009 metų vidurio nepavojingas atliekas šalinti tik Europos 
Sąjungos reikalavimus atitinkančiuose regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose – nepavojingos 
atliekos šalinamos Šiaulių ir Telšių regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose. 

2.2.1. 2012 metų liepos 19-20 dienomis Šiaulių RAAD organizavo išvažiuojamuosius 
pasitarimus ,,Sąvartynų eksploatacija ir priežiūra“, kurie vyko Telšių regiono nepavojingų atliekų 
sąvartyne Jėrubaičių km., Babrungo sen., Plungės r. (toliau – Telšių sąvartynas) liepos 19 d. ir Šiaulių 
regiono nepavojingų atliekų sąvartyne Aukštrakių k., Šiaulių r. (toliau – Šiaulių sąvartynas)  liepos 20 d. 
Kartu su aplinkos apsaugos agentūros ir sąvartynų operatorių atstovais buvo apžiūrėti eksploatuojamieji 
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sąvartynai, aptartos atliekų priėmimo procedūros, jų užpildymo ir kaupo formavimo klausimai bei 
kitos problemos juos eksploatuojant. 

2.2.2. 2012 metais atlikti du planiniai ir dešimt neplaninių Telšių sąvartyno patikrinimų. 
Dauguma neplaninių patikrinimų atlikta tiriant gyventojų skundus dėl nuo sąvartyno skleidžiamo kvapo. 
2012 m. gegužės 7 d. atlikto patikrinimo metu nustatytas pažeidimas dėl aplinkos oro teršimo 
cheminėmis medžiagomis; atsakingam asmeniui paskirta 3000 Lt administracinė nuobauda, duoti 
privalomieji nurodymai Telšių sąvartyno operatoriui (UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 
(toliau – Telšių RATC)), parengti kvapų mažinimo planą ir atlikti aplinkos oro taršos šaltinių ir jų 
išmetamų teršalų inventorizaciją. 2012-05-24 Telšių RATC direktoriaus įsakymu Nr. V-12/14 
patvirtintas Kvapų mažinimo planas, suderintas su Plungės r. savivaldybės administracija ir Telšių 
visuomenės sveikatos centru. Įgyvendinat kvapų mažinimo planą, uždengta sąvartyno koncentrato 
duobė, atlikti sąvartyno atviro atliekų kaupo ir filtrato kaupimo rezervuaro apdorojimo mikrobiologiniais 
preparatais darbai (sunaudota apie 160 l probiotikų). 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo įrengtas 
eksperimentinis biofiltras ant filtrato valymo įrenginių alsuoklių. 2013 metais planuojama įrengti 
biofiltrą, skirtą sieros vandenilio, amoniako ir kitų oro teršalų valymui. Infiltravimo sistemos įrengimas 
atviroje kaupo dalyje bus projektuojamas ir įgyvendinamas kartu su sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo 
sistemos įrengimo projektu. 2012 m. spalio 16 d. Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimo 
departamento laboratorija atliko Telšių sąvartyno poveikio zonoje esančios teritorijos aplinkos oro 
laboratorinius tyrimus, kurie nustatė, kad  sieros vandenio koncentracija tirtuose mėginiuose neviršijo 
didžiausių leistinų koncentracijų. 

2.2.3. Šiaulių sąvartynas atsiskaitomaisiais metais buvo tikrinamas tris kartus. 2012-02-15 
atliktas specifinis patikrinimas pagal LR Seimo antikorupcijos komisijos 2012-01-20 raštą Nr. S-2012-
447. 2012 m. rugpjūčio 29 d. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau vadinama - AAA) atliko neplaninį 
Šiaulių sąvartyno patikrinimą dėl sąvartyno kaupo, kelių formavimo, filtrato monitoringo ir surinkimo, 
žaliųjų atliekų tvarkymo, nerūšiuotų atliekų patekimo į sąvartyną, kiekių ir atliekų, patenkančių į 
sąvartyną, sąrašo. Patikrinimo metu nustatyta, kad nesilaikoma Atliekų sąvartynų įrengimo, 
eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, aptvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2000m. spalio18 d. įsakymu Nr. 444, 37.5, 38, 61, 62 ir 621 punktų reikalavimų. Už nustatytus 
pažeidimus skirta administracinė bauda atsakingam asmeniui. 

2012 m. rugpjūčio mėn. buvo paruošta I sekcijos atliekų kaupo formavimo išpildomoji 
nuotrauka. Iš atliktos nuotraukos matyti, kad laisvas sąvartyno tūris 61 064 m3 ir sąvartyne gali būti 
pašalinta 54 251 t atliekų. I sekcijos šlaitų nuolydžio santykis yra nuo 1:3,3  iki 1:4,6 m. Atliekų 
perdengimas gruntu užfiksuojamas aktu. Šiuo metu vykdomas II sekcijos įrengimas, kuri planuojama 
pradėti eksploatuoti jau 2013 metų sausio-vasario mėnesiais. Dujų surinkimo sistema šiuo metu 
rengiama I sekcijoje. 

UAB Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau vadinama -Šiaulių RATC) vykdo su 
Šiaulių RAAD 2012-06-26 suderintą Aplinkos monitoringo programą (toliau vadinama -AMP). AMP 
numatyta stebėti lietaus nuotekas (LD), filtratą (F) ir požeminį vandenį (PŽ).  

Visos atvežamos atliekos yra pasveriamos svarstyklėmis ir įtraukiamos į kompiuterinę atliekų 
apskaitą.  

2.3. Tikslas: iki 2011 metų pabaigos uždaryti visus aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos 
saugos reikalavimų neatitinkančius sąvartynus. 

2.3.1. 2012 metais rekultivuotas paskutinis likęs Dargių sąvartynas Mažeikių rajono 
savivaldybės teritorijoje, neatitinkantis šiuo metu teisės aktuose keliamus reikalavimus; 

2.3.2. 2 veikiančiuose ir 9 rekultivuotose sąvartynuose vykdomas aplinkos monitoringas. 
2.3.3. Šiaulių RAAD darbuotojai 8 kartus dalyvavo komisijose, nustatančiuose Šiaulių ir Telšių 

sąvartynuose šalinimų mišrių komunalinių atliekų sudėtį visose 11-oje  savivaldybių. Šie rezultatai 
skelbiami Šiaulių ir Telšių RATC tinklalapiuose. 

2.4. Tikslas: iki 2013 metų Lietuvoje sukurti reikiamus komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo 
pajėgumus. 
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2.4.1. 2012 metais Šiaulių RAAD kontroliuojamoje teritorijoje pradėjo veiklą 
šie įrenginiai, kuriems buvo išduoti TIPK leidimai: 

- UAB ,,Šiaulių vandenys“ dumblo apdorojimo įrenginiai; 
- UAB ,,Mažeikių vandenys“ dumblo apdorojimo įrenginiai; 
- UAB ,, Kelmės vandenys“ Kelmės dumblo kompostavimo aikštelė. 

2012 metų pabaigoje pateikta paraiška TIPK leidimui gauti Akmenės dumblo kompostavimo 
aikštelei. 

2.4.2. Šiaulių RAAD liepos 25 dieną organizavo pasitarimą ,,Buitinių nuotekų dumblo 
tvarkymas Šiaulių apskrityje“ UAB ,,Šiaulių vandenys“ nuotekų valymo įrenginių teritorijoje, kur buvo 
baigiami rengti Dumblo apdorojimo įrenginiai. Pasitarime savivaldybių ir vandenvalos įmonių atstovai 
buvo supažindinti su Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane numatytais reikalavimais 
buitinių nuotekų dumblo tvarkymui bei galimybe dumblą apdoroti UAB ,,Šiaulių vandenys“ 
planuojamuose eksploatuoti įrenginiuose. 

Problemos:  
1. iki 2013 metų dumblo saugojimo aikštelėse yra sukaupti dideli kiekiai buitinių nuotekų dumblo. 

2012 sausio 1 dienai jo buvo sukaupta apie 20663 t. Šis dumblas nėra tinkamas naudoti dumblo 
apdorojimo įrenginiuose. 

2.  Dumblo apdorojimo įrenginiai pagamina atlieką – sauso dumblo granules, kurių panaudojimas 
nėra numatytas. 
2.5. Tikslas: iki 2013 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 50 procentų komunalinių 

atliekų ir ne vėliau kaip nuo 2013 metų sąvartynuose šalinti tik apdorotas, t. y. išrūšiavus likusias, 
netinkamas perdirbti ar kitaip naudoti, atliekas.  

2.5.1. 2012 metų kovo-birželio mėnesį Šiaulių sąvartyne mišrias komunalines atliekas rūšiavo 
mobilus įrenginys. Per tą laikotarpį iš mišrių atliekų srauto buvo išrinkta apie 184 t antrinių žaliavų. 
Mobilus įrenginys veikė tik kelis mėnesius dėl darbuotojų saugumo, nes sparčiai augantis sąvartyno 
kaupas baigė užpildyti sąvartyno I sekciją. 2013 metais, įrengus sąvartyno II sekciją, jos eksploatacija 
planuojama kartu su mišrių komunalinių atliekų rūšiavo įrenginiu. 

2.5.2. 2012 metų gale Telšių RATC sudarė sutartį su UAB ,,Valda“ dėl mobilios mišrių 
komunalinių atliekų (ne mažiau kaip 3 t per darbo valandą) rūšiavimo linijos įrengimo ir eksploatavimo 
Telšių sąvartyne. 

2.5.3. Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vadovaujantis Šiaulių RAAD direktoriaus įsakymais, 
buvo atlikti pareigūnų, atsakingų už Šiaulių ir Telšių sąvartynų ir atliekų priėmimo punktų/aikštelių 
kontrolę, veiklos už 2010-2012 metus tarnybinis patikrinimas. Patikrinimas atliktas įvertinus atsakingų 
pareigūnų kompetenciją, dokumentaciją, atsakymus į pateiktą klausimyną, ir atsižvelgiant į esamą padėtį 
visose Šiaulių ir Telšių apskrities atliekų priėmimo punktuose/aikštelėse bei sąvartynuose. Atlikus 
atliekų priėmimo aikštelių ir regioninio sąvartyno kontrolės patikrinimą, nustatyta: 

- Viešosios komunalinių atliekų paslaugos gyventojams Šiaulių RAAD kontroliuojamos 
teritorijos savivaldybėse įdiegtos 96,5 %; 

- Šiaulių mieste visos antrinių žaliavų surinkimo aiktelės, išskyrus garažų bendrijose, 
eksploatuojamos prisilaikant aplinkosauginių reikalavimų, pažeidimų nustatyta nebuvo. 

- Penki rajoniniai atliekų priėmimo punktai (prilygsta didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelėms) Šiaulių apskrityje ir keturios stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės Telšių apskrityje 
tvarkingos, atliekos rūšiuojamos, yra nustatytos darbo dienos ir paskirti atsakingi asmenys. 

- 23 seniūnijų atliekų priėmimo punktai eksploatuojami netinkamai - žaliosios atliekos 
sumaišytos su buitinėmis, į konteinerius metamos nerūšiuotos atliekos, kai kurie konteineriai 
nepažymėti, perpildyti, nėra pastoviai punktuose priežiūrą vykdančių atsakingų asmenų, išskyrus 
Radviliškio rajone. 

- Radviliškio rajone visuose atliekų priėmimo punktuose yra paskirti atsakingi asmenys, todėl 
situacija vietoje yra žymiai geresnė nei kituose Šiaulių apskrities rajonuose. 
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- Skaistgirio seniūnijos atliekų priėmimo punkte patikrinimo metu buvo Šiaulių RATC 

transportas, į kurį buvo kraunamos atliekos iš visų (net iš išrūšiuotų) konteinerių. Darytina išvada, kad 
nepakankama atliekų vežėjų kontrolė (kontrolę vykdo pats Šiaulių RATC). 

- Tinkamam Šiaulių sąvartyno eksploatavimui yra labai svarbus II sekcijos įrengimas. 2012-09-
10 atnaujinta sutartis su UAB „Plungės lagūna“ dėl Sąvartyno II sekcijos įrengimo. Planuojama ją 
įrengti per 4 mėnesius, tuomet bus vėl pradėta eksploatuoti mobilioji rūšiavimo linija, baigiami 
gyventojams dalinti konteineriai bioskaidžioms atliekoms - tai užtikrins Valstybinio strateginio atliekų 
tvarkymo plano reikalavimų įgyvendinimą. 

- Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse sandėliuojamos tik žaliosios atliekos. 
- 2010-2012 m. laikotarpyje 11 skundų gauta dėl kvapų sklindančių nuo Telšių sąvartyno. 
- Telšių sąvartynas neturi Aplinkos monitoringo programos (AMP).  
- Atsakingų asmenų, atliekančių kontrolę, kompetencija pakankama, nuolat kelia kvalifikaciją, 

dalyvauja įvairiuose seminaruose.  
- Skundų dėl netinkamai eksploatuojamų punktų/aikštelių negauta. 
- Netaikyta prevencinių priemonių - apie kontrolės rezultatus neinformuojami gyventojai, per 

mažai vyksta aptarimų savivaldybėje. 
- Kontrolės planai sudaryti atsižvelgiant į rizikos analizės duomenis, prioritetus: kontrolės 

apimtys pakankamos, tačiau neefektyvios, nes objektai informuojami prieš 10 dienų ir tikrinimo 
metu teritorijos būna tvarkingos, taip iškreipiama reali situacija. 

- Komisijos darbas ir kontrolė rotacijos principu davė akivaizdžią naudą realiai Šiaulių RAAD 
specialistams įvertinti kontrolės trūkumus.  

2.5.4. Įvertinus komisijos patikrinimo rezultatus ir 2012 m. rugpjūčio 29 d. Aplinkos apsaugos 
agentūros atlikto neplaninio Šiaulių sąvartyno patikrinimo išvadas buvo atlikti sekantys veiksmai: 

- Savivaldybės raštu informuotos apie patikrinimo rezultatus.  
- Su savivaldybėmis organizuoti susitikimai, kurių metu buvo aptarti atliekų priėmimo 

punktų/aikštelių priežiūros ir eksploatavimo, atliekų rūšiavimo gerinimo klausimai, žaliųjų atliekų 
aikštelių įrengimas, individualių konteinerių bioskaidžioms atliekoms rinkti ir kompostuoti dalinimas 
gyventojams. Pasiūlyta paskirti nuolat atsakingus asmenis už atliekų priėmimo punktų eksploataciją; 

- Organizuoti susitikimai su Šiaulių RATC atstovais, kurių metu buvo aptarti komisijos 
patikrinimo rezultatai, ypač atkreiptas dėmesys dėl atliekų rūšiavimo stokos ir jau išrūšiuotų atliekų 
išvežimo, didesnės atliekų surinkėjų ir vežėjų kontrolės. 

- Iki 2012 m. lapkričio 15 d. Šiaulių mieste ir Šiaulių RAAD rajono savivaldybių teritorijose 
organizuotos akcijos dėl žaliųjų atliekų surinkimo ir tvarkymo; 

- Siekiant skatinti tinkamą atliekų rūšiavimą, pastoviai teikta informaciją gyventojams per 
Šiaulių RAAD internetinį tinklalapį bei žiniasklaidą. 

- Komisijos pateikti kontrolės rezultatai aptarti bendrame Šiaulių RAAD darbuotojų pasitarime. 
- Vykdant Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano uždavinius, sustiprinta komunalinių 

atliekų tvarkymo objektų kontrolė. 
2.6. Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas. 
2.6.1. Šiaulių RAAD kontroliuojamoje teritorijoje yra 27 biologiškai skaidžių atliekų tvarkytojai, 

iš jų, 16 įrenginių/aikštelių pradėjo veikti 2012 metais. 
2.6.2. Šiaulių RAAD bendradarbiauja su savivaldybėmis, seniūnijomis, RATC atstovais, atliekų 

vežėjais per administravimo ir kontrolės priemones siekdami sumažinti bioskaidžių atliekų patekimą į 
sąvartynus bei tinkamą jų tvarkymą. 2012 metais buvo vykdomi šie darbai: 

- Privačių namų gyventojams dalinami žaliųjų atliekų kompostavimo dėžės arba surinkimo 
konteineriai; 

- Vietoje vienos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Šiaulių apskrityje ir 1 didelių gabaritų 
atliekų surinkimo aikštelės (Šiaulių rajone Kairiuose) įrengiamos 2 dumblo ir bioskaidžių atliekų 
kompostavimo aikštelės;  

- Įrengtos 4 bioskaidžių atliekų kompostavimo aikštelės,  8 didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikšteles bei pradėjo veikti augalinės ir gyvūninės kilmės atliekas surenkanti įmonė UAB ,,Rokvesta“; 
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- Toliau plečiamas antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių tinklas. 
2.6.3. Šiaulių RAAD atstovai Šiaulių miesto, Plungės, Kelmės ir kitose rajonuose kartu su 

seniūnijos, RATC, savivaldybės atstovais dalyvavo komisijose, kurios tikrino kaip gyventojai rūšiuoja, 
surenka ir kompostuoja žaliąsias atliekas. Nustatyta nemažai pažeidimų bet rasta ir konteinerių, kuriuose 
nebuvo žalienų. Komisijos nariai konsultavo gyventojus apie atliekų rūšiavimą, žaliųjų atliekų 
kompostavimą, pagaminto komposto naudą. Taip pat, gyventojams išdalinti informaciniai bukletai apie 
atliekų rūšiavimą. 

2.6.4. Šiaulių RAAD Plungės r. ir Šiaulių r. agentūrų specialistai nuo 2012 m. spalio 15 d. iki 
lapkričio 15 d. vykdė patikrinimus regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose, siekdami patikrinti 
kaip sąvartynus eksploatuojantys (Telšių ir Šiaulių RATC) ūkio subjektai ir asmenys, pristatantys 
atliekas į regioninius nepavojingų atliekų sąvartynus, laikosi Atliekų sąvartynų įrengimo, 
eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. 96-3051; 2004, Nr. 97-3586; 2006, Nr. 
10-395) 38 punkto reikalavimų, t.y. nešalina sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biodegraduojamas 
atliekas. Sąvartynuose nustatyti pažeidimai: 

- Ūkio subjektai, eksploatuojantis regioninius nepavojingų atliekų sąvartynus, tinkamai vykdo 
atliekų priėmimo procedūras, imasi priemonių, kad būtų išvengta žaliųjų atliekų patekimo į juos. 

- Nustatytas atvejis (spalio 15 d.) kai į Telšių sąvartyną atvežtas ir pašalintas didelis bioskaidžių 
atliekų kiekis. Kadangi sąvartyne nėra atliekų rūšiavimo linijos, pašalinti bioskaidžių atliekų iš 
komunalinių atliekų srauto nėra galimybės.  

- Pasitaikė atvejis, kai asmuo, pristatantis atliekas šalinimui į sąvartyną, pristatė ne tas atliekas, 
kurios nurodytos deklaracijoje, pateikiamoje sąvartyną eksploatuojančiam ūkio subjektui. Atliekos 
grąžintos atliekų turėtojui. 

- Ūkio subjektams, eksploatuojantiems regioninius nepavojingų atliekų sąvartynus, nurodyta 
stiprinti pristatomų atliekų į sąvartynus kontrolę, siekiant išvengti žaliųjų atliekų patekimo į sąvartyno 
kaupus. 

2.7. Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo sistema. Gamybos atliekų tvarkymas 
2.7.1. Šiaulių RAAD kontroliuojamoje teritorijoje yra 182 atliekas tvarkančios įmonės, iš jų – 

78 turi pavojingų atliekų tvarkymo licencijas. 2012 metais įregistruoti 26 atliekų tvarkytojai, 
išregistruoti – 7, atnaujino registraciją, papildžius registro duomenis – 50. Atsiskaitomaisiais metais 
pradėjo veiklą 21 nauja atliekas tvarkanti įmonė, kurioms buvo išduoti TIPK leidimai; praplėtė vykdomą 
veiklą, atnaujinant TIPK leidimus – 18 įmonių; 56 atliekas tvarkančioms įmonėms TIPK leidimai buvo 
pakoreguoti. 2012 metais buvo patikrintos 164 atliekas tvarkančios įmonės. 

2.7.2. Šiaulių RAAD, vykdant prioritetinius uždavinius, ataskaitiniais metais, vykdė akcijos 
,,Autoservisas“ , ,,Servisas“, ,,Švarus kiemas“, kurių metu buvo vykdomos atliekų (pirmiausia pavojingų 
atliekų) tvarkymo prevencija, teikiamos konsultacijos dėl pasikeitusios atliekų apskaitos pildymo ir 
kitais atliekų tvarkymo klausimais. Akcijų metu nustatyti 23 pažeidimai, iš jų - dažniausiai 
pasitaikantys: 

- atliekų apskaitos nevykdymas (atliekų susidarymo žurnalo nepildymas); 
- pavojingų atliekų ženklinimas; 
- netinkamų talpų naudojimas atliekų laikymui; 
- pirminės atliekų apskaitos metinių ataskaitų (už 2011 m.) nepateikimas; 
- pažeidimai, vykdant autotransporto techninę priežiūrą ir remontą. 

2.7.3. 2012 m. išduotas TIPK leidimas UAB „BNB Capital“ naudotų alyvų ir naftos produktų 
atliekų surinkimo ir paruošimo naudoti kaip kurą įrenginiui  (Stoties g. 5, Petrašiūnų k., Pakruojo r. 
sav.). Įrenginyje per metus  bus naudojama 3285 t naftos produktų atliekų (9 t/ dieną). Didžiausias 
laikomas naftos atliekų kiekis - 800 t. 

2.7.4. 2012 metais įgyvendintas projektas ,,Šiaulių termofikacinės elektrinės statyba“. Šiaulių 
miesto AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės teritorijoje pradėjo veikti naują biomasę naudojanti 
termofikacinė jėgainė, kuri priskiriama TIPK leidimų 1 priedo įrenginiams, t.y. kurą deginantis 
įrenginys, kurio galingumas didesnis kaip 50 MW. Nominalus šiluminis našumas 263,01 (esamas) + 
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46,48 (termofikacinės elektrinės) MW. Per metus susidarys vien iš šio įrenginio apie 3000 t lakiųjų 
durpių ir nesudegusios medienos pelenų. 2012 metais vis ryškiau aiškėja problema dėl didėjančio 
medienos pelenų panaudojimo, nes su kiekvienais metais daugėja įmonių, naudojančių kurui medieną.  

2.7.5. Atsiranda vis daugiau tvarkytojų, kurie nori surinkti tik elektros ir elektroninės įrangos 
(toliau – EEĮ) dalys, galinčias pelningai parduoti. Todėl galima daryti prielaidą, kad visos kitos dalys 
pateks į sąvartynus. Teisiškai negalime uždrausti vykdyti tokios veiklos. 

2.8. Gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimas. 
2.8.1. Siekiat užtikrinti apmokestinamųjų gaminių  ir pakuotės   atliekų tvarkymo kontrolę 2012 

m. Šiaulių regione buvo vykdomos akcijos ,,Apmokestinamųjų gaminių tvarkymas“, „Apmokestinamųjų 
gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymo kontrolė“. Akcijų metu buvo aplankytos miestų turgavietės, 
kuriuose metu smulkieji verslininkai buvo informuojami apie gaminiais pripildytų pakuočių, 
apmokestinamųjų gaminių gamintojų ir importuotojų bei platintojų teises ir pareigas. Turgaus 
prekeiviams buvo išdalinta metodinė medžiaga apie aplinkosauginių reikalavimų, nustatytus pakuočių, 
EEĮ, apmokestinamųjų gaminių gamintojams, importuotojams ir platintojams bei informacija dėl 
registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade.  

2.8.2. Vykdydami 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viceministro 
pavedimą Nr. (22-1)-D8-9052 ,,Dėl licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų įrengtų elektros 
ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų patikrinimo“, Šiaulių RAAD miesto/rajonų agentūrų 
pareigūnai atliko (20 Asociacijos ,,EEPA“ ir 1 VŠĮ ,,Ekošviesa“) elektros ir elektroninės įrangos (toliau 
vadinama - EEĮ) atliekų priėmimo vietų, esančių Šiaulių RAAD kontroliuojamoje teritorijoje, 
patikrinimus. Patikrinimų metu nustatyta, kad iš 21 EEĮ atliekų priėmimo vietos 9 nustatyti pažeidimai 
dėl apskaitos netinkamo vykdymo, t.y., apskaita nevykdoma arba nenurodomos surinktų EEĮ atliekų 
kategorijos. Atsižvelgiant į nustatyto pažeidimo pobūdį skirtos administracinės nuobaudos. 

3. Įgyvendinant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr.82-
3260) ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo 
įstatymo (Žin., 2006, Nr.82-3261) nuostatas: 

 3.1. 2012 m.suderinti Šiaulių RAAD kontroliuojamoje teritorijoje esančių vandentvarkos 
objektų projektai: 

 
Eil. 
Nr. 

Rajonas Projekto pavadinimas 

1. Akmenės r. Alkiškių kaimo geriamojo vandens kokybės gerinimo projektas TP 
2. Joniškio r.  Žagarės miest. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtra III etapas 
3. Joniškio r.  Skaistgirio gyv.nuotekų valyklos ir tinklų projektas 
4.  Kelmės r.  Vandentvarkos ūkio plėtra Užventyje ir Užvenčio nuotekų valyklos 

statyba; 
5. Kelmės r. Kelmės miesto gatvių inžinerinių tinklų Elektrinės, Žvejų, Valančiaus, 

Kooperacijos, L. Giros, Pavilbėnio, S. Neries, Dvaro, Vytauto Didžiojo, 
B. Laucevičiaus, Prūdo gatvėse įrengimo techninis projektas (II etapas) 

6. Kelmės r. Kelmės miesto inžinerinių tinklų Šilingo g. ir Smilgevičiaus g. įrengimas ( 
I etapas) 

7. Kelmės r. Buitinių nuotekų valymo įrenginių Maironio g. 11, Užventyje statybos 
projektas 

8. Kelmės r. Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymo projektas (III 
etapas, Raseinių g. kvartalas)I, II, III, IV dalys 

9. Mažeikių r. Nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Plinkšiuose TP 
10. Mažeikių r. Vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų siurblinės statyba Viekšnių m. TP 
11. Mažeikių r. Mažeikių r. sav. Juodpelkio tvenkinių ir pakrančių išvalymo bei tvarkymo 

Mažeikių m. projekto aplinkos apsaugos dalis 
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12. Mažeikių r. Mažeikių r. sav. Administracijos projektas Nuotekų tinklų plėtra ir 

valdymo įrenginių statyba Pikelių miestelyje 
13. Mažeikių r. UAB „Mažeikių vandenys“ nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir 

statybos Plinkšiuose projektas Dvaro g. 11, Plinkšių k., Mažeikių r.  
14. Mažeikių r. Jurijaus Malinino ūkinio pastato paskirties keitimo į gyvenamą namą, 

valymo įrenginių, Stumbrų kaime, Mažeikių r., statybos projektas 
15. Pakruojo r. Lauko vandentiekio rekonstravimo bei gamybinių ir lietaus nuotekų tinklų 

statybos  Stoties g., 5, Petrašiūnų k., Pakruojo r. TP 
16. Šiaulių m. Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros (Lizdeikos, Traidenio, 

Puiktmiškio, Žemynos ir k.t. gatvėse) Šiauliuose TP 
17. Šiaulių m. Vandentiekio ir nuotekų tinklų Šiauliuose III etapo, I-os dalies 

(Sondeckio, Skaudvilės ir k.t. gatvėse) statybos TP 
18. Šiaulių m. Vandentiekio ir nuotekų tinklų Šiauliuose II etapo, II-os dalies (S. Nėries, 

M.K.Čiurlionio ir k.t. gatvėse) statybos TP 
19. Kelmės r. Kelmės miesto gatvių inžinerinių tinklų (Elektrinės, Žvejų, M.Valančiaus, 

kooperacijos ir k.t. gatvėse) įrengimo TP 
20. Kelmės r. Vijurkų Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo ir tinklų plėtros TP 
21. Rietavo sav. Rietavo sav. Akmenskinės,Daugėdų, Giliogirio, Jaupėnų ir k.t. 

gyvenviečių vandens gerinimo įrenginių statybos TP 
22. Plungės r. Alsėdžių nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas, Telšių g. 9A, Alsėdžių sen., 

Plungės r. sav., 
23. Plungės r.  Šateikių gyvenvietės NVĮ rekonstravimas, Šateikių sen., Plungės r. sav. 
24. Telšių r. Teritorijos nuotekų siurblinės statybai,  

Muziejaus g-vė,Telšiai detalusis planas 
25. Telšių r. Teritorijos nuotekų siurblinės statybai,  

Žuvėdros g-vė,Telšiai,detalusis planas 
26. Telšių r. Teritorijos nuotekų siurblinės statybai, 

Dirkstelių g-vė,Telšiai,detalusis planas 
27. Telšių r. Teritorijos nuotekų siurblinės statybai, 

Melioratorių g-vė,Telšiai,detalusis planas 
28. Telšių r. Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tinklų, 

Gintalų km., Varnių s-joje ,Telšių raj.TP 
29. Telšių r. Vandentiekio ir nuotekų tinklų Telšių  

anglomeracijoje ( Telšiai,Ryškėnai,Degaičiai 
Rainiai) statybos TP 

 
3.2. Vandentvarkos projektai įgyvendinti Europos sąjungos lėšomis: 
- Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. 
- Joniškio miesto aglomeracija su Bariūnais vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. 
- Akmenės miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. 
- Alkiškių kaimo geriamojo vandens kokybės gerinimo projektas TP 
- Ventos miesto nuotekų valyklos statyba. 
- Ventos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. 
- Varnių miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. 
- Tytuvėnų miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. 
- Tytuvėnų miesto nuotekų valyklos statyba. 
- Nuotekų tinklų plėtra Žemaičių Kalvarijos, Platelių ir Kulių miesteliuose. 
- Nuotekų tinklų plėtra Alsėdžių ir Šateikių miesteliuose.  
- Žemaičių Kalvarijos ir Kulių miestelių nuotekų valyklų statyba su N ir P šalinimu. 
- Nuotekų kanalizacijos trasos su siurbline Daukanto g. 63, Radviliškyje 
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- Alsėdžių ir Šateikių miestelių nuotekų valyklų statyba su N ir P šalinimu 
 

 
IV. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI 

 
1. Padidinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemose surenkamų pakuočių atliekų perdirbimo 

kiekį. 
2. Sumažinti bioskaidžių atliekų patekimą į sąvartynus, siekiant įgyvendinti numatytas užduotis. 
3. Padidinti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiksmingumą. 
4. Užtikrinti efektyvią biologinės įvairovės kontrolę, skirtą žuvų apsaugai. 

 
 

 


