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ŠIAULIŲ REGIONAS

Regionas apima dvi apskritis
Šiaulių ir Telšių
Bendras plotas
21 % respublikos teritorijos

Kontroliuojamoje 
teritorijoje:

10 rajonų
11 savivaldybių

Kontroliuojamoje 
teritorijoje:

10 rajonų
11 savivaldybių
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VEIKLOS RESURSAI

2011 m. pagrindiniams uždaviniams įgyvendinti skirta 4 166,5 tūkst. Lt (2010 m. - 4743,9) 
asignavimų, iš jų: 

� darbo užmokesčiui – 2 529 tūkst. Lt (2010 m.  - 2617)

� ryšių paslaugoms – 57,3 tūkst. Lt (2010 m. – 49,6) 

� transporto išlaikymui - 324,3 tūkst. Lt (2010 m. - 416,7 ) 
2010/2011 m. departamento darbo užmokesčio fondas sumažintas 13 %

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

ŠRAAD didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 
sutartis, pareigybių skaičius – 107 (LR vyriausybės nutarimas)

2011 m. departamente dirbo 96 darbuotojai, iš jų – 77 valstybės tarnautojai, 19 darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo sutartis
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KONTROLĖS APIMTYS

� Kontroliuojamų ūkio subjektų - 782

� Nuotekų valymo įrenginių – 132

� Regioninių sąvartynų – 2 (Aukštrakių, Jėrubaičių)

� Potencialiai pavojingų objektų – 32

� Hidrotechnikos statinių - 30 ŠRAAD kontroliuojamoje teritorijoje

� Gamtos išteklių (karjerų, durpynų) telkinių – 100

� Vandens telkinių (tvenkiniai, ežerai) – 482

� Medžioklės plotų vienetų – 206

� Žūklės plotų - 227

� Žuvininkystės objektų – 3

� Privačių miškų sklypų – 41 300

� Privačių miško valdų plotas – 153,5 tūkst. ha

� Valstybinės reikšmės miškų plotas – 261 500 ha



BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS
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� Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Šiaulių ir Telšių apskričių vyriausiaisiais policijos 
komisariatais

� Bendradarbiauta su
- Nacionaline mokėjimo agentūra 

- aukštosiomis ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigomis
- Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių verslo inkubatoriumi 

� Parengti ŠRAAD bendradarbiavimo su Šiaulių ir Klaipėdos apygardų prokuratūromis 
priemonių planai, pasirašytos sutartys 

� Pasirašytos tarpusavio sąveikos sutartys su Šiaulių ir Telšių apskričių priešgaisrinėmis 
gelbėjimo valdybomis

� Dalyvauta pasitarimuose su savivaldybėmis nuotekų ir vandens tiekimo infrastruktūros plėtros, 
atliekų tvarkymo, užterštų teritorijų ir kt. klausimais 

� Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Šiaulių ir Telšių apskričių valstybinėmis mokesčių
inspekcijomis

� Glaudžiai bendradarbiauta su Latvijos Respublikos  aplinkosaugininkais

� Pasirašytos tarpusavio sąveikos sutartys su žiniasklaida dėl informacijos keitimosi



PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATAI
Aplinkos apsaugos ir taršos kontrolė
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� Patikrinta TIPK leidimais nustatytomis sąlygomis bei normatyvais reguliuojamų objektų – 405 

� Patikrintos įregistruotos atliekas tvarkančios įmonės - 125

� Patikrintos pažymas dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ar eksporto
išduodančios įmonės - 7

� Patikrinta juridinių ir fizinių asmenų aplinkos kokybės apsaugos srityje –971 

� Kiti patikrinimai, reidų aplinkos kokybės, kraštovaizdžio, žemės gelmių išteklių, vandens
telkinių apsaugos srityse - 444 
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PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATAI 
Gyvūnijos aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolė

2011 m. patikrinimų ir pažeidimų santykis
� Išduota:

5665 - leidimų mėgėjiškai žūklei 
130 - licencijų žvejybai 

1 - leidimų naudoti žūklės plotus

� Patikrinta:
59 - leidimus naudoti žūklės plotus turinčių

naudotojų veikla 
109 - žuvų išteklių naudojimo patikrinimų
69- leidimus medžioti medžiojamųjų gyvūnų

išteklių medžioklės plotų vienetuose turinčių
naudotojų veikla

� Dalyvauta akcijoje „Lydeka 2011“
9 reidai, patikinta  50 vandens telkinių. 

2011 m. sugriežtinus neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą, sumažėjo skundų dėl jų
veiklos 

Suorganizuoti 295 reidai.
Reidų metu patikrinta:

478- vandens telkiniai
220 - medžioklės plotų

1680 - asmenų
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PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATAI 
Valstybinė miškų kontrolė
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� Suderinta miškotvarkos projektų –500

� Išduota leidimų kirsti mišką –2809 

� Patikrinta privačių miško valdų – 4329

� Konsultuota privačių miškų savininkų miškų naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais - 3693

Neteisėtai iškirsta vidutiniškai iš 1000 ha privačių miškų, išaiškinta kaltininkų
� Privačiuose miškuose (m3) - 508
� Valstybiniuose miškuose (m3) – 1,6 
� Išaiškinta kaltininkų (%) – 53 

2011 m. privačiuose miškuose neteisėtai iškirsta 508 ktm medienos- 78 % mažiau nei 2010 m.



PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATAI
Valstybinės analitinės kontrolės veikla
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� Patikrinta ūkio subjektų - 196, nustatyta 16 aplinkos kokybės normų pažeidimų

� Atlikta patikrinimų - 336 

� Patikrinta ūkio subjektų laboratorijų - 13 

� Paimta mėginių - 576 

� Atlikta analizių - 6 450

� Atlikta kontrolinių analizių - 48 

� Ištirta paviršinių vandens telkinių monitoringo vietų – 100

� Nustatyta paviršinių vandens telkinių vandens kokybės elementų rodiklių - 98,6

� Surinkta oro kokybės monitoringo duomenų - 95

2011-02-23 Nacionaliniam akreditacijos biurui (NAB) pateikta paraiška veiklos akreditavimui 
pagal standarto LST ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus 



Nustatyta pažeidimų

� Išnagrinėti 584 skundai (35 skundais daugiau nei 2010 m. (549)
Apie 30% skundų nepasitvirtino

VALSTYBINĖS APLINKOS APSAUGOS KONTROLĖS 
ORGANIZAVIMAS IR REZULTATAI
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� 2011 m. patikrinimų plane buvo numatyta patikrinti 782 ūkio subjektus. 
Planas įvykdytas 100%

� Atlikti 1 655 patikrinimai, įskaitant planinius neplaninius ir kt. patikrinimus 
� Nustatyta 1 270 (77%) pažeidimų
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PAGRINDINIAI ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTAI

� AB “Orlen Lietuva” - naftos perdirbimas, naftos produktų gamyba
( projektinis pajėgumas 15 000 000 t/m naftos. Šiluminės elektrinės bendra šiluminė galia 1403 MW)
- uždarytas buitinių atliekų sąvartynas
- koreguota aplinkos monitoringo programa, peržiūrėtos TIPK leidimo sąlygos
- rengiamas elementinės sieros granuliacijos ir degazacijos projektas
- sėkmingai vykdomas naftos šlamo sutvarkymas

� AB “Akmenės cementas” - cemento gamyba
(projektinis pajėgumas 1400000 t/m cemento; 1200000 t/m klinkerio)
- klinkerio degimo krosnyje deginamos naudotos padangos
- įrengiama nauja sauso būdo klinkerio gamybos linija
- priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) galimybių (naftingo šlamo utilizavimas)

� UAB “Toksika” - Šiaulių filialo pavojingų atliekų deginimo įrenginys
(projektinis pajėgumas 1100 kg/val; 26,4 t/parą, 8000 t/metus. Įrenginio nominali galia – 6,4 MW/h)
- TIPK leidimas išduotas 2010-11-11 
- vienintelė įmonė Lietuvoje, deginanti pavojingas atliekas



ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS 
VYKDYMAS TAIKANT REGIONINĮ ROTACIJOS PRINCIPĄ
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� Šiaulių RAAD pareigūnai pagal planą 124 darbo dienas vykdė valstybinę aplinkos apsaugos
kontrolę Klaipėdos, Kauno ir Utenos regionų teritorijose. Planas įvykdytas 100 %

� Šiaulių RAAD kontroliuojamoje teritorijoje, taikant rotacijos principą buvo:
- Planuota ir atlikta 20 patikrinimų. Planas įvykdytas 100 %

- 8 objektuose nustatyta aplinkosauginių reikalavimų neįgyvendinimo objekte atvejų, priimta 
aplinkosauginio valdymo ir kontrolės priemonių
- Taikant rotacijos principą buvo pasidalinta gerąja praktika, tobulinat efektyvesnės kontrolės 

veiksmus

� Šiaulių RAAD GGAI pareigūnams vykdant gyvūnijos išteklių naudojimo kontrolę rotacijos
principu Panevėžio RAAD teritorijoje:

- suorganizuoti 8 reidai 
- patikrinti 98 asmenys, 19 transporto priemonių
- nustatyti 2 pažeidimai, iš jų 1 šiurkštus 

� Panevėžio RAAD GGAI pareigūnams vykdant gyvūnijos išteklių naudojimo kontrolę rotacijos
principu Šiaulių RAAD teritorijoje:

- suorganizuoti 8 reidai, 
- patikrinti 56 asmenys, 1 transporto priemonė, 
- nustatyti 2 pažeidimai



Reikalavimų
nesilaikančių įmonių

10,4 %, iš jų:
9% 1,25% 2,35% 22,3%

MOKESČIŲ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR UŽ VALSTYBINIŲ GAMTOS 
IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ ADMINISTRAVIMAS
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Nustatyta pažeidimų
40 vnt., iš jų: 8 1 2 29

Už aplinkos teršimą
iš stacionarių taršos 
šaltinių

Už aplinkos teršimą iš
mobilių taršos šaltinių

Už gamtos 
išteklius

Už aplinkos teršimą
pakuotės, gaminių
atliekomis

Viso patikrinta
386 vnt., iš jų:

91 80 85 130

2011 m. Šiaulių regione  mokesčių klausimais viso patikrinta 386 įmonės (2010 m. – 344 įmonės)
Patikrinimų skaičius padidėjo 12 %.

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 apskaitos ataskaitų

Mokesčių už gamtos išteklius ir taršą kontrolės rezultatai



MOKESČIŲ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR UŽ VALSTYBINIŲ GAMTOS 
IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ ADMINISTRAVIMAS

142012.02.02

� Savikontrolė - Atliktas rajonų agentūrų darbo patikrinimas apmokestinamų gaminių ir 
pakuotės gamintojų, importuotojų bei platintojų kontrolės reikalavimų laikymosi 
mokesčių klausimais 

� Akcijos - Siekiat užtikrinti apmokestinamųjų gaminių mokesčių apskaičiavimo 
teisingumą, vykdyta akcija  ,,Apmokestinamųjų gaminių gamyba ir (ar) importas 2011”

� Ūkio subjektų konsultavimas - skelbiama informacija apie aplinkosauginius 
reikalavimus regiono departamento internetinėje svetainėje, organizuojami seminarai-
konsultacijos 



TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS KONTROLĖS APIMTYS
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� Peržiūrėti TIPK  I-ojo priedo įrenginių leidimai - visi

� Pakoreguoti ar atnaujinti, sugriežtinant aplinkosaugines sąlygas - 27

441 ūkinės veiklos objektai 
turėjo TIPK leidimus, iš jų

29 – I priedo įrenginiai

412 – II priedo įrenginiai

iš jų:193 paraiškos nagrinėtos 
TIPK leidimams gauti, 

atnaujinti, koreguoti 
40 – I priedo įrenginiams



PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 
APLINKAI VERTINIMO APIMTYS
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STRATEGINIS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS (SPAV)

Išnagrinėtų dokumentų kiekis, palyginus su 2010 m., padidėjo 

� Išnagrinėta ir suderinta SPAV apimties nustatymo dokumentų – 15 (2010 m. – 3)

� Išnagrinėta ir priimta SPAV atrankos išvadų – 17 (2010 m. - 16)

� Išnagrinėta ir suderinta SPAV ataskaitų – 11 (2010 m. – 3)



PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 
APLINKAI VERTINIMO APIMTYS
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� Išnagrinėta ir priimta PAV atrankos išvadų – 74 iš jų:
73 – PAV neprivalomas
1- PAV privalomas

� Išnagrinėta PAV ataskaitų ir parengta sprendimų – 2:
1. dėl AB „Akmenės cementas” atliekų naudojimo energijai gauti 
2. dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų III dolomito telkinio naudojimo

� Išnagrinėta ir suderinta PAV programų – 1

� Persvarstyta PAV atrankos išvadų – 2:
1. dėl planuojamos UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centro” komunalinių

atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių statybos ir eksploatacijos
2.  dėl biodujų jėgainės įrengimo Aukštrakių k., Šiaulių r.

� Informuota visuomenė apie atrankos išvadų priėmimą ir PAV sprendimus bei 
parengtas PAV programas – 77

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) DOKUMENTŲ DERINIMAS



PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO 
APLINKAI VERTINIMO APIMTYS
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� TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATINIO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ RENGIMAS
Parengta sąlygų teritorijų planavimo dokumentams – 582        

� TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ DERINIMAS 
Suderinta Teritorijų planavimo  dokumentų– 470

SVARBESNI NAGRINĖTI TERITORIJŲ
PLANAVIMO DOKUMENTAI:

Kuršėnų miesto 
bendrasis planas Gamtotvarkos planai

Mūšos Tyrelio miško
Juodlės miško 
Gudmoniškės pelkės
Sydeklio pelkės
Vijurkių pievų

Šiaulių r. susiekimo
specialusis planas

Rietavo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros planas



TEISMINIAI PROCESAI
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� 2011 m. pateikti 34 ieškiniai dėl žalos gamtai atlyginimo 358 325,20 Lt sumai, iš jos:

- priteista - 19 334,25 Lt

- išieškota – 12 547,04 Lt

� 14 ieškinių - teisminio nagrinėjimo stadijoje už 299 652,64 Lt , iš jų:
- baudžiamosiose bylose už 207 052,84 Lt
- civilinėse bylose už – 92 599,80
- vienoje byloje (žala 7 392 Lt) atsakovas mirė - byla nutraukta

� 21 vykdomasis dokumentas perduotas antstoliams, iš jų:
7 pagal 2011 metų civilinius ieškinius 

14 pagal ankstesnių metų civilinius ieškinius 

Išieškota baudų   
199 623 Lt

Skirta baudų     
247 508 LtBaudų išieškojimo efektyvumas - 80 %



NAŠTOS VERSLUI MAŽINIMAS
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■ Patvirtintas Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento teikiamų paslaugų sąrašas.
Patvirtintos 72 teikiamos paslaugos – supaprastėjo procedūros, atsirado galimybė tiesiogiai bendrauti
su paslaugas teikiančiais asmenimis. Paslaugos tapo prieinamesnės visuomenei

■ Atlikta ūkio subjektų vertinimo rizikos analizė, pagal kurią suplanuoti ir atlikti planiniai patikrinimai

■ ŠRAAD interneto svetainėje skelbiamas ir nuolat atnaujinamas teisės aktų, reguliuojančių ūkio 
subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, 
sąrašas - 432

■ Patvirtintas Ūkio subjektų konsultavimo Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente tvarkos 
aprašas



2011 M. PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS
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Valstybinio strateginio atliekų plano įgyvendinimas 
Apmokestinamų gaminių ir pakuotės gamintojų, importuotojų bei platintojų kontrolė

� Patikrintas 131 ūkio subjektas (vykdant planinius, neplaninius patikrinimus, organizuojant akcijas)

Atliekų tvarkytojų išduodančių pažymas apimant visą atliekų tvarkymo „grandinę“ kontrolė
� Patikrinti visi 7 atliekų tvarkytojai, išduodantys pažymas dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių
atliekų naudojimo ar eksporto 

Aplinkos oro taršos prevencijos veiksmingumo didinimas 
TIPK leidimų neturinčių kurą deginančių įrenginių patikrinimo akcijų organizavimas 

� Atlikti 9 patikrinimai TIPK leidimų neturinčių kurą deginančių įrenginių

Gyvulininkystės ir paukštininkystės  kompleksuose GPGB įgyvendinimo kontrolė
� Patikrinti visi 19 TIPK leidimus turintys ūkio subjektai

TIPK leidimų atnaujinimas/koregavimas nustatant oro taršos normatyvus 
� Atnaujinti Šiaulių regiono paukštininkystės kompleksų 8 TIPK leidimai ir 

koreguotas 1 TIPK leidimas



Šiaulių rajonas
UAB “Jondara” – pajėgumas 60 SG
ŽŪB “Ginkūnų paukštynas - pajėgumas 934,5 SG

DIDIEJI PAUKŠČIŲ AUGINIMO ĮRENGINIAI

2
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2011 M. PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS
PAUKŠTININKYSTĖS KOMPLEKSAI

� atnaujinti 8 ir koreguotas 1 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai (TIPKL), 
išduoti stambiesiems paukščių auginimo įrenginiams

� išnagrinėtos 9 išmetamų teršalų į atmosferą inventorizacijos ataskaitos 

2

Telšių rajonas
UAB “Vyturys” - pajėgumas 152 SG
UAB “Anulėnų paukštynas” – pajėgumas 337 SG

4

Plungės rajonas
UAB “Kaušėnų paukštynas” (2) - pajėgumas 1646 SG
UAB “Vyturys” – pajėgumas 545 SG
UAB “Vyturio paukštynas” – pajėgumas 907 SG
Sadaunyko paukštynas – pajėgumas 1697 SG



2011 M. PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS 
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Užterštų teritorijų tvarkymas 
Teršiamų teritorijų kontrolė, organizuojant reidus kartu su savivaldybėmis į viešojo naudojimo,
rekreacines ir kt. teritorijas

� Organizuoti 23 reidai

Bendradarbiavimas su savivaldybėmis dėl praeityje užterštų teritorijų sutvarkymo projektų
rengimo ir įgyvendinimo 

� Vykdytas bendradarbiavimas su savivaldybėmis dėl užterštų teritorijų sutvarkymo, 
projektų rengimo ir įgyvendinimo. Inicijuota 11 projektų, įgyvendinta - 4

Viešojo vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo  infrastruktūros  panaudojimo ir  
paslaugų teikimo  gyventojams  didinimas

Individualių nuotekų tvarkymo sistemų kontrolė patikrinimus atliekant kartu su savivaldybėmis
urbanizuotose teritorijose, kuriose prieš 2 ir daugiau metų su Valstybės ar ES parama buvo
įgyvendinti vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų ar įrenginių plėtros projektai

� Atlikta po 28 patikrinimus kiekvienoje Šiaulių RAAD agentūroje



PASIŪLYMAI KITŲMETŲ PRIORITETAMS
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I. Elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų tvarkymo kontrolės stiprinimas, siekiant 
įgyvendinti numatytas užduotis 

� Patikrinti nemažiau 30 ūkio subjektų, išleidžiančių į rinką EEĮ

� Patikrinti nemažiau 30 ūkio subjektų, surenkančių ir/ar apdorojančių EEĮ atliekas 

� Patikrinti visas metalo supirktuves 

II. Gamintojų ir importuotojų veiklos, įgyvendinant principą teršėjas moka, kontrolės 
stiprinimas 

� Patikrinti nemažiau 7 ūkio subjektų - gamintojų ir importuotojų išleidžiančių į vidaus 
rinką gaminiais užpildytą stiklinę pakuotę

� Patikrinti nemažiau 30 ūkio subjektų - apmokestinamų gaminių (akumuliatorių ir 
galvaninių elementų) gamintojų, importuotojų bei platintojų

� Patikrinti visus pažymas išduodančius atliekų tvarkytojus



PASIŪLYMAI KITŲMETŲ PRIORITETAMS
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III. Užtikrinti efektyvią biologinės įvairovės kontrolę
� Reidų, skirtų žuvų apsaugai, organizavimas - 10 % padidinant reidų ne darbo metu,

palyginus su praėjusiais metais 

� Reidų, skirtų laukinės gyvūnijos apsaugai, organizavimas - 10 % padidinant reidų
ne darbo metu, palyginus su praėjusiais metais 

IV. Administracinės naštos verslui mažinimas
� Rašytinės konsultacijos, atsakant į ūkio subjektų klausimus dėl teisės aktų nuostatų

taikymo, teikimas - 100 % nuo prašomų pateikti rašytinių konsultacijų

� Metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams teikimas –
100 % nuo visų besikreipusių pirmuosius metus veiklą vykdančių ūkio subjektų



INFORMACIJA PAGAL TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO IŠVADAS
2011 M. STRATEGINIAI TIKSLAI

� Siekiant užtikrinti tinkamą aplinkos kokybę gyventojams ir sudaryti sąlygas darniai 
plėtrai regione, didinti valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės ir taršos prevencijos 
efektyvumą

� Aprūpinti valstybės institucijas, visuomenę patikima informacija apie gamtinės aplinkos 
būklę ir jos pokyčius regione

� Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės 
srityje
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INFORMACIJA PAGAL TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO IŠVADAS
2011 M. VEIKLOS UŽDAVINIAI

I.  Užtikrinti 2011 metų veiklos plane numatytų priemonių įvykdymą (ne mažiau kaip 70 proc.)
2011 m. veiklos plane numatytos priemonės įvykdytos 100%
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II.  Parengti vidinę tvarką, dėl fizinių ir juridinių asmenų konsultavimo
� Maksimaliai išplėstas departamento teikiamų paslaugų sąrašas ir reglamentuotos nuorodos, 

pateikti paaiškinimai ūkio subjektams kokiais klausimais į ką galima kreiptis bei kokius dokumentus 
būtina pateikti sprendžiant atitinkamus klausimus

� Papildyti ŠRAAD padalinių nuostatai bei darbuotojų ir tarnautojų pareiginės instrukcijos ūkio 
subjektų konsultavimo aplinkos apsaugą reglamentuojančiais klausimais. Įgyvendintos kitos 
prevencinio pobūdžio priemonės, padedančios ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų

� Patvirtintas Ūkio subjektų konsultavimo Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente tvarkos 
aprašas 

� Patvirtinta ŠRAAD teikiamų paslaugų (72 paslaugos) nauja redakcija. Sąrašas skelbiamas ŠRAAD 
interneto svetainėje (suteiktas viešai paskelbtos konsultacijos statusas)



INFORMACIJA PAGAL TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO IŠVADAS
2011 M. VEIKLOS UŽDAVINIAI

III. Užtikrinti visų dokumentų, reikalingų Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus akreditacijai   
parengimą

Parengti visi  dokumentai, reikalingi Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus akreditacijai. 
Akreditavimo procesas vykdomas. 
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IV. Užtikrinti Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, taikant regioninės rotacijos principą, 
plano įgyvendinimą ne mažiau 80 %

Planas įgyvendintas 100 %, rezultatai/ataskaitos pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai



PASIŪLYMAI DARBO GERINIMUI

� Vieningos rizikos vertinimu pagrįstos priežiūros bei tikrintinų ūkio subjektų
atrankos modelio sukūrimas

� Kontrolinių klausimynų, kuriuose įvardinti pagrindiniai tam tikrai veiklai 
keliami aplinkosauginiai reikalavimai, sukūrimas/ koregavimas
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DĖKOJAME  UŽ DĖMESĮ


