
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS 

ŠIAULIŲ REGIONO APLINKOS  
APSAUGOS DEPARTAMENTAS 

2015 METŲ VEIKLOS  
ATASKAITA 



KONTROLĖS APIMTYS 

Kontroliuotini objektai pagal patikrinimų planą – 966 

Ūkio subjektų, turinčių TIPK ir Taršos leidimus - 450: 

iš jų: 
         40 - I priedo įrenginiams 
       287- II priedo  įrenginiams 
       123 - Taršos leidimus 

Nuotekų valymo įrenginių – 139 

Regioninių sąvartynų – 2 (Aukštrakių, Jėrubaičių) 

Potencialiai pavojingų objektų – 32 

Hidroelektrinių – 33 

Atliekų tvarkytojų – 279, iš jų 105 - turintys pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijas 

Gamtos išteklių (karjerų, durpynų) telkinių – 118 

Mažųjų karjerų – 200  

Vandens telkinių (tvenkiniai, ežerai) – 482 

Medžioklės plotų vienetų – 179 

Žūklės plotų – 139 

Žuvininkystės ūkių –  2 

Aptvarų, voljerų -170 
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2015 M. VEIKLOS PRIORITETAI 

2017.02.08 

Užtikrinti efektyvią gamintojų / importuotojų pareigų 

vykdymo kontrolę 

(fiktyvaus atliekų surinkimo / sutvarkymo/įrodančių dokumentų 

išrašymo prevencija)  

 

 

 

 

 

Fiktyvaus/nelegalaus atliekų eksporto/vežimo prevencija 

 

 

Atliekų, „žaliavų“, „produkcijos“ kaupimo ir palikimo įmonių 

bankroto, veiklos nutraukimo ar neteisėtos veiklos atvejais 

prevencija 

 
 

Siekiant užtikrinti racionalų gyvūnijos išteklių naudojimą, 

organizuoti efektyvesnį šiurkščių gyvūnijos apsaugos teisės 

aktų pažeidimų atskleidimą 



2015 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS  
GAMINTOJŲ/IMPORTUOTOJŲ PAREIGŲ VYKDYMO KONTROLĖ 

4 2017.02.08 

Tikslas:   Užtikrinti efektyvią gamintojų / importuotojų pareigų vykdymo kontrolę  

                 (fiktyvaus atliekų surinkimo / sutvarkymo/įrodančių dokumentų išrašymo prevencija)  

Užduotis:  Patikrinti visus įrodančius dokumentus išrašančius ūkio subjektus 

1. Patikrinti atliekų surinkėjus 

       (planuota/patikrinta/pažeidimai) – 23/51/18 

 
2. Patikrinti atliekų perdirbėjų, apdorotųjų ar eksportuotojų 

        (planuota/patikrinta/pažeidimai) – 8/13/3 

3. Pateikta informacija VAAT apie kiekvieno tvarkytojo „atliekų kelią“ 

• Atlikti 8 neplaniniai patikrinimai dėl  elektros elektroninės įrangos (EEĮ) 

surinkimo/apdorojimo. 4-se įmonėse nustatyti netinkamo atliekų apskaitos tvarkymo, 

atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento reikalavimų nevykdymo 

pažeidimai. 

• Dalyvauta  3 VAAT pasitarimuose dėl „atliekų  kelio“ kontrolės modelio  sukūrimo. 

Teiktos pastabos ir pasiūlymai. 

 

SIŪLYMAI– Derinti veiksmus tarp visų RAAD-ų, tikrinant sandoriais susijusius ūkio subjektus 



2015 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS  
ATLIEKŲ EKSPORTO/VEŽIMO KONTROLĖ 

5 2017.02.08 

Tikslas:   Fiktyvaus/nelegalaus atliekų eksporto/vežimo prevencija)  

Užduotis:  Pagal gautus pranešimus tikrinti išvežimui parengtų gaminių ir pakuočių 

                 atliekų krovinius 

 Patikrinti atliekų vežimai pakrovimo vietoje (% nuo pranešimų)  - 40% 

• Gauta 110 pranešimų, iš jų 23 buvo atšaukti. 

• Atlikti 42 patikrinimai - 47% nuo visų išvežamų atliekų siuntų. 

• Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimų nenustatyta. 

 

PROBLEMA:  

Laikomų atliekų kiekis fiksuojamas vadovaujantis įmonės apskaitos dokumentais ir 

vizualiai, todėl  šiuo atveju sudėtinga tiksliai įvertinti atliekų kiekį  

SIŪLYMAS   pagerinti atliekų pervežimo kontrolę  



2015 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS  
ATLIEKŲ, „ŽALIAVŲ“, „PRODUKCIJOS“ KAUPIMO KONTROLĖ 

6 2017.02.08 

Tikslas:   Atliekų, „žaliavų“, „produkcijos“ kaupimo ir palikimo įmonių bankroto, veiklos 

nutraukimo ar neteisėtos veiklos atvejais prevencija 

1. Užduotis:  Rinkti informaciją apie galimus nelegalaus atliekų kaupimo atvejus, organizuoti 

teritorijų patikrinimus (savivaldybių, seniūnijų, pramoninių teritorijų). Bendradarbiauti su 

savivaldybėmis, policija, kitomis institucijomis, visuomene dėl nelegalaus atliekų kaupimo 

fiksavimo. 

• Suorganizuoti 76 savivaldybių/seniūnijų/pramoninių teritorijų patikrinimai. 

      Nustatyta 30 pažeidimų, Duota 20 privalomųjų  nurodymų. 

• Suorganizuota 10 pasitarimų savivaldybėse, dėl bendradarbiavimo nelegalaus atsikratymo 

atliekomis prevencijos srityje. 

PRIEŠ PO 



2015 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS  
ATLIEKŲ, „ŽALIAVŲ“, „PRODUKCIJOS“ KAUPIMO KONTROLĖ (2) 

7 2017.02.08 

Tikslas:   Atliekų, „žaliavų“, „produkcijos“ kaupimo ir palikimo įmonių bankroto, veiklos 

nutraukimo ar neteisėtos veiklos atvejais prevencija 

2. Užduotis:  Tikrinant atliekas tvarkančias įmones vertinti realų laikomų atliekų, sukauptų 

žaliavų, produkcijos kiekį (fiksuoti patikrinimo dokumentuose) 
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VALSTYBINIO STRATEGINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO 
ĮGYVENDINIMAS 

8 2017.02.08 

2016 m. pradžioje ir 2015 m. gale pradėti eksploatuoti 

komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiai Šiaulių ir Telšių regioniniuose sąvartynuose 

Patikrinta 51 komunalinių atliekų priėmimo aikštelė,             

iš jų 6% buvo netvarkingos (nevykdomas atliekų 

rūšiavimas, konteineriai perpildyti). 

Šiaulių apskrities sąvartyne pašalinta – 112 940 t atliekų 

Telšių apskrities sąvartyne pašalinta – 43 028 t atliekų 

Šiaulių apskrities sąvartyne pradėta III sekcijos statyba 

IŠVADOS:  Per paskutinius tris metus komunalinių atliekų surinkimo aikštelių būklė  ženkliai pagerėjo, 

nes aikštelių priežiūrą perėmė  atliekų vežėjai. 



2017.02.08 9 

PROBLEMOS VYKDANT ATLIEKŲ TVARKYMO KONTROLĘ 

• Daugiausiai pažeidimų nustatoma tikrinant asmenis 

užsiimančius transporto priemonių technine priežiūra ir 

remonto veikla dėl atliekų apskaitos nevedimo arba 

netinkamo vedimo  

•  Atliekas tvarkančių įmonių vadovai vengia dalyvauti 

patikrinimuose, ignoruoja į patikrinimų pranešimus ir 

kvietimus atvykti 

• Nustatomų ir nubaudžiamų neteisėtų  eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių (toliau – ENTP)  apdorotojų skaičius 

didėja, todėl tikslinga akcijas vykdyti ir 2016 metais 

SIŪLYMAI PROBLEMOMS SPRĘSTI: 

• Sustiprinti komunalinių ir gamybinių atliekų rūšiavimo ir tvarkymo kontrolę, atkreipiant 

dėmesį į atliekas, kurias galima dar panaudoti ar perdirbti 

• Sustiprinti pavojingų atliekų tvarkymo kontrolę (bankrutuojančių, nutraukusių ūkinę 

veiklą ir kt.) 

 



2015 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS  
GYVOSIOS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ 

10 2017.02.08 

Tikslas:   Siekiant užtikrinti racionalų gyvūnijos išteklių naudojimą, organizuoti efektyvesnį 

šiurkščių gyvūnijos apsaugos teisės aktų pažeidimų atskleidimą 

  2012m. 2013m. 2014m. 2015m. 

Viso nustatyta pažeidimų sk., iš 

jų: 
407 475 566 575 

šiurkščių viso, sk./%,  

iš jų: 
97/24% 53/11% 68/12% 75/13% 

Mėgėjų žvejybos, sk./% 74/18% 39/8% 46/8% 59/10% 

Medžioklės, sk./% 23/6% 14/3% 22/4% 16/3% 

Viso šiurkščių pažeidimų vidurkis 2012-2014 m. 15%,  2015 m. - 13% 



2015 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS  
GYVOSIOS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ (1) 

11 2017.02.08 

Konfiskuota iš pažeidėjų: 

  2014m. 2015m. 

Valtys 9 7 

Tinklai 98 88 

Žvejybos draudžiami įrankiai 22 27 

Mėgėjiškos žvejybos įrankiai 82 241 

Automobiliai 2 1 

Šautuvai 8 6 

Medžioklės draudžiami įrankiai 21 8 
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PROBLEMOS 

12 2017.02.08 

Netobulos Lietuvos Respublikos teritorijoje medžioklės 

taisyklės suteikia galimybę nesąžiningai asmenims naudotis 

jų spragomis 

Visuomenė toleruoja neteisėtais būdais įgytos žuvies ir 

žvėrienos prekybą 

SIŪLYMAI PROBLEMOMS SPRĘSTI:  

• Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos stiprinimas, skatinimas  

• Bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, gyventojais stiprinimas  

• Spec. priemonių (kamerų) naudojimas  



2015 M. VEIKLOS PROGRAMOS VYKDYMAS 

13 2017.02.08 

Priemonė Planuota/atlikta 

Iš viso veiklos plane patvirtintų priemonių planuota/įvykdyta – 24/23 

Planiniai patikrinimai 966/966 

Neplaniniai patikrinimai 725/1394 

Patikrinta TIPK leidimus turinčių įmonių 29/36 

Atlikta išleidžiamų, išmetamų teršalų kiekių 

atitikimo patikrų 
293/261* 

Organizuota gyvosios gamtos apsaugos reidų 393/574 

Organizuota reidų, skirtų žuvų apsauga 230/330 

Organizuota reidų, skirtų laukinės gyvūnijos 

apsaugai 
163/186 

* Nepilnai įvykdyta 1 priemonė dėl sausringų metų neišleidžiamo vandens iš 15 

ūkio subjektų ir neįrengtų ar netinkamai įrengtų oro išmetimų matavimo angų 6 

ūkio subjektuose 

 



MOKESČIŲ UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS IR APLINKOS TARŠĄ KONTROLĖ 

14 2017.02.08 

Nuo 2015-06-01 departamente įsteigtas Mokesčių ir atliekų kontrolės skyrius  

  
Už aplinkos teršimą iš 

stacionarių taršos šaltinių 

2015 m./2014 m. 

Už aplinkos teršimą iš 

mobilių taršos šaltinių 

2015 m./2014 m. 

Už gamtos išteklius 

2015 m./2014 m. 

Už aplinkos teršimą 

pakuotės, gaminių 

atliekomis  

2015 m./2014 m 

Viso patikrinta 

250/ 313 vnt., iš jų: 
53/76 45/71 99/100 53/66 

Nustatyta pažeidimų 

21/ 23 vnt., iš jų: 
3/1 1/1 6/2 11/19 

Taikytas mokestis 

didesniu tarifu 

352678/ 5 487 (Eur), iš jų: 

15636/1 290 775/2 588 318009/0 18258/1 612 

Administracinės nuobaudos 

13170/ 2 302 (Eur),  iš jų: 
252/15 28/0 7707/101 5183/2 187 

Mokestinių patikrinimų ir nustatytų pažeidimų skaičius 2015 m./2014 m. 

IŠVADOS: Įkūrus MAKS padidėjo priskaičiuotų mokesčių didesniu tarifu už valstybinius gamtos išteklius 

ir aplinkos teršimą.  Suteikta  agentūroms metodinė ir tarnybinė pagalba mokesčių klausimais. 



MOKESČIŲ UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS IR APLINKOS TARŠĄ KONTROLĖ 
PROBLEMOS 

15 2017.02.08 

Dėl valstybinių gamtos išteklių kontrolės:  

 Įmonės turi Geologijos tarnybos leidimus vienos rūšies išteklių gavybai, bet VMI deklaruoja 

skirtingų rūšių išteklius 

 Įmonės skirtingus išteklių kiekius teikia Geologijos tarnybai ir VMI, dėl to atsiranda 

neapmokestintų išgautų išteklių 

 Įmonės deklaruoja valstybinius gamtos išteklius ne pagal faktinį išgavimo laiką, bet tuomet, 

kai turi apyvartinių lėšų 

 

Dėl pakuotės ir pakuotės gaminių:  
 Įmonės klaidingai suvokia ir interpretuoja pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme ir 
kt. teisės aktuose įvardijamas pagrindines sąvokas (pvz. „gamintojas“, „importuotojas“, 
„pakuotė“); 

Įmonės veikloje faktiškai susikaupusių atliekų tvarkymą (atidavimą/pardavimą antrinių 

žaliavų surinkėjams) prilygina tinkamam pakuotės ir pakuočių gaminių atliekų sutvarkymui 



PRIEMONĖS MOKESČIŲ IR ATLIEKŲ KONTROLĖS SKYRIAUS 
UŽDUOTIMS IR  FUNKCIJOMS VYKDYTI 

16 2017.02.08 

PREVENCIJA 

Informavimas ŠRAAD 

internetiniame tinklapyje, 

vietinėje spaudoje apie 

privalomų pareigų vykdymą 

Konsultavimas 

Identifikuoti potencialius 

mokėtojus 

KONTROLĖ 

Patikrinti, kaip įmonės 

laikosi teisės aktuose 

nustatytų reikalavimų 



APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS  
KONTROLĖS REZULTATAI 

17 2017.02.08 

2015 m. patikrinimų plane buvo numatyta patikrinti 966 ūkio subjektus. Planas - įvykdytas 100% 

Atlikti 2 378 patikrinimai, įskaitant planinius ir neplaninius patikrinimus  

Vidutiniškai vienas inspektorius atliko 62 patikrinimą per metus  

Nustatyti 1 657 (2014 m. – 1701) aplinkosauginių reikalavimų pažeidimai 

Daugiausia nustatyta pažeidimų (santykis%): 

Išnagrinėta 870 skundų  iš jų nepasitvirtino 402 (47%) 

2014 m. – 616 skundų iš jų nepasitvirtino 183 (30%)  

286/17% 

278/17% 

254/15% 

575/24% 

0 100 200 300 400 500 600 700

pareigybinių

vandenų

atliekų tvarkymo

gyvūnijos apsaugos

Veiksmai: Prevencinis darbas ir metodinė pagalba įmonėms, informuojant jas apie naujus 

     ir besikeičiančius teisės aktų reikalavimus 



BAUDŲ IR ŽALŲ IŠIEŠKOJIMAS 

18 2017.02.08 

 Baudų išieškojimo efektyvumas 2014m.  84% 

 Baudų išieškojimo efektyvumas 2015m.  - 96% 

 Žalų išieškojimo efektyvumas 2014m.- 117% 

 Žalų išieškojimo efektyvumas 2015m. – 68% 



ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS 
VYKDYMAS TAIKANT REGIONINĮ ROTACIJOS PRINCIPĄ 

19 2017.02.08 

Siekiant užtikrinti valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės skaidrumą, ūkio subjektų 

patikrinimų planas, taikant rotacijos principą , įgyvendintas 100% 

Šiaulių RAAD pareigūnai vykdė valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę Alytaus. Kauno, 

Klaipėdos, Panevėžio, Marijampolės, Vilniaus regionų teritorijose  

Šiaulių regione patikrinta 20  ūkio subjektų, nustatyti 3 pažeidimai, tai sudaro 15% 

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

15% 

Atlikta patikrinimų Nustatyta pažeidimų

Pažeidimai nustatyti  

Telšių, Kelmės, Joniškio rajonų  ūkių 

subjektuose 



APLINKOSAUGINIŲ AKCIJŲ VYKDYMAS 

20 2017.02.08 

Organizuota 11 aplinkosauginių akcijų: ,,Kaminukas”, ,,Lydeka”, ,,Atliekų deginimo prevencija“, 

,,Garažiukas“,  ,,Automobilį statyk atsakingai“, ,,Lašiša“, ,,Povandenininkas“ ,,Medžiok tvarkingai“, 

,,Tvora“,  ,,Medžiok saugiai“, ,,Autoservisai“  

Patikrinti  272 ūkio subjektai, 366 fiziniai asmenys, nustatytas 371 pažeidimas   

Akcija  „AUTOSERVISAI“  

Rezultatai: 

• Patikrinti 22 fiziniai ar juridiniai asmenys 

• Nustatytas 21 administracinės teisės pažeidimas 

• Skirta baudų už 917 Eur  

Akcija  „KAMINUKAS“  

Rezultatai: 

• Patikrinta 113 fizinių ar juridinių asmenų 

• Nustatyti 33 administracinės teisės pažeidimai 

• Skirta baudų už 1 796 Eur  



REGIONO APLINKOS KOKYBĖ 



APLINKOS ORO TARŠOS MAŽINIMAS  

22 2017.02.08 

Pastatytos 4 biodujų jėgainės prie visų UAB „IDAVANG“ kiaulių 

kompleksų leis sumažinti  vandenų ir aplinkos oro teršimą 

Atlikta UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ Kelmės miesto katilinės 

rekonstrukcija įrengiant biokuro katilą   

UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ Rietavo m. pastatyta nauja moderni 

katilinė, kurenama biokuru - sumažės teršalų išmetimai  į aplinkos orą                                                                

Naikinamas alternatyvios kuro rūšies  skalūnų alyvos ūkis  

UAB „Radviliškio šiluma“ Radviliškio m. katilinėje 2015-03-26 priduotas 

eksploatacijon biokuru kūrenamas katilas, kurio pakuros šiluminis galia                       

8 MW su 2 MW šiluminės galios ekonomaizeriu.                                                       

Projekto vertė siekia 2,172 mln. Eur.  

Įgyvendinus projektą CO2 emisijos sumažintos apie 1429 t/metus, gamtinių 

dujų suvartojimas - 603 t/metus   

Telšių mieste pradėtos, pastatytos ar rekonstruotos katilinės naudojančios 

biokurą vietoje iškastinio kuro (gamtinių dujų)   

AB ,,Žemaitijos pienas” katilinėje sumontuotas kieto kuro 10 MW  katilas 

kūrenamas medienos drožlėmis su ekonomaizeriu, kas leido atsisakyti             

5400 t. m³ gamtinių dujų  

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ6arl9YPLAhUGQZoKHQt4AQ8QjRwIBw&url=http://tzinios.lt/milijonines-investicijos-telsiuose-ketvirtadieni-pradejo-veikti-biokuru-kurenama-katiline/&psig=AFQjCNGTBkOQAsarnz3LBegtCfBCQQZhzA&ust=1455974274675076


APLINKOS ORO TARŠOS MAŽINIMAS (1) 

23 2017.02.08 

PROBLEMOS : 

• AB „Akmenės cementas“ naujoje sauso gamybos būdo linijoje nepavyksta pasiekti sklandaus darbo 

režimo, per 2015 metus buvo 48 stabdymai: 50% stabdymų yra dėl technologinių priežasčių, apie 34% 

stabdymų dėl mechaninių priežasčių ir apie 16% energetiniai stabdymai. Ilgiausi nepertraukiamo darbo 

laikotarpiai: 14 d. ir 18 d., todėl atliekos iki šiol nėra deginamos 

• Aplinkos informacijos valdymo integruota sistema (IS AIVIKS) nefunkcionali, komplikuotas ir 

sudėtingas tyrimų duomenų suvedimas, tyrimų protokolų ir ataskaitų rengimas. Dabartiniu metu AAA 

atlieka tik neesminius pakeitimus 

• RAAD, kaip kontrolę vykdanti institucija, neturi galimybės efektyviai pasinaudoti ataskaitomis ir kitais 

IS AIVIKS duomenimis. 

• Neaišku kaip turi būti vertinami AB ,,ORLEN Lietuva“ didelių kurą deginančių įrenginių automatinio 

monitoringo sistemos duomenis kai nustatytas apibendrintas sieros dioksido normatyvas (,,SO2 

burbulas“). Neaiškus teisės aktų reglamentavimas 

SIŪLYMAI: 

• Išmetimų iš transporto priemonių kontrolę  „įsiūlyti“ vykdyti Susisiekimo ir Vidaus reikalų 

ministerijoms 

• Tobulinti IS AIVIKS, užtikrinant duomenų prieinamumą kontrolę vykdančioms institucijoms 



VANDENS TARŠOS MAŽINIMAS 

24 2017.02.08 

AB „Kelmės pieninė“ atlikti amoniakinės kompresorinės ir 

leduoto vandens paruošimo sistemos rekonstrukcijos darbai 

UAB „Radviliškio vanduo“ baigta Radviliškio m. vandenvietės su 

vandens nugeležinimo įrenginiais rekonstrukcija - našumas 300 m3/ h  

išvalyto vandens 

Baigti du kanalizacijos ir vandentiekio tinklų plėtros Radviliškio m. 

projektai. Juos įgyvendinus prie nuotekų tinklų prijungta 211 būstų, 

prie vandentiekio tinklų 164 būstai 

Pastatyta Nevarėnų NV (Telšių r.), buvo vykdomi vandens tiekimo 

ir nuotakynų plėtimo projektai 

2015 m. pabaigoje pradėtas vykdyti Masčio ežero dalies nuo Zakso 

kalno iki Paežerės gatvės 7,5 ha ploto išvalymo darbų techninis 

projektas 



VANDENS TARŠOS MAŽINIMAS(1) 

25 2017.02.08 

PROBLEMOS  

• Įgyvendinus Miesto nuotekų tvarkymo direktyvą, Upių baseinų rajonuose (UBR) dėl sutelktosios taršos 

14 upių priskirtos rizikos grupei gerai ekologinei būklei pasiekti (Ventos UBR 3, Lielupės UBR 11). 

Dėl pasklidosios taršos (žemdirbystės, gyvulininkystės, nevalytų buitinių nuotekų patekimo į vandens 

telkinius ir kt.) 98 upės priskirtos rizikos grupei (Ventos UBR 7, Lielupės UBR 91) 

• Socialinės problemos, gyventojai taupo gamtos sąskaita (vengia jungtis prie nuotekų trasų, nedalyvauja 

nuotekų tvarkymo sistemoje, neatnaujina aplinkos apsaugos reikalavimų neatitinkančių nuotekų 

rezervuarų  

•  Demografinės problemos: gyventi, ypač kaimiškose vietovėse, lieka senyvo amžiaus piliečiai, kurie 

neturi lėšų tvarkyti nuotekas laikantis reikalavimų arba nenori investuoti į nuotekų tvarkymą 

• Paviršinio ir gruntinio vandens  teršimas iš ūkininkų ūkių ir švelniakailių žvėrelių fermų 

 

 
SIŪLYMAI: 

• Nuotekų tvarkymui reikalingas konkretus teisinis reglamentavimas, kuriame būtų nurodoma kokiais 

būdais asmuo turi tvarkyti buitines nuotekas kai nėra centralizuotų nuotekų tinklų ir (ar) neturi 

individualių valymo įrenginių   

• Tobulinti mėšlo ir srutų  tvarkymo aplinkosauginius reikalavimus pritaikant švelniakailių žvėrelių 

ūkiams 



UPIŲ VANDENS KOKYBĖ 

26 2017.02.08 

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

PROBLEMOS:  

Blogą būklę nulėmė azoto ir fosforo teršalai ir sausringi metai:  

• Lielupės UBR  - 11 rizikos upių dėl sutelktosios ir 91 dėl pasklidosios taršos 

• Ventos UBR     - 3 rizikos upės dėl sutelktosios ir 7 dėl pasklidosios taršos 

PASIŪLYMAS - Būtina diegti UBR Valdymo planuose ir Priemonių programose 2016 -2021 m. 

numatytas priemones 

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

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

Upių ekologinė būklė: 

Labai gera 8 (Minija, Venta, Varduva, Virvyčia, Aitra, kt.) 

Gera 6 (Kražantė, Ašva, Šušvė ir kt.)  

Vidutinė 7 (Mūša, Daugyvenė, Šušvė, Dabikinė ir kt.)  

Bloga 6 (Platonis, Tausalas, Švėtė, Vezgė ir kt.) 

Labai bloga 3 (Sidabra, Kiršinas, Kulpė)  



HIDROELEKTRINIŲ KONTROLĖ 

27 2017.02.08 

Šiaulių RAAD teritorijoje yra 303 tvenkiniai virš 0,5 ha ploto su hidrotechnikos statiniais (HTS), 

iš jų 141 - potencialiai pavojingi HTS 

SIŪLYMAI: HE kontrolės tobulinimui teikti pasiūlymai teisės aktų (Vandens įstatymo pakeitimo, 

LAND 2-95, AM įsakymo, HE tikrinimo klausimyno) pakeitimams 

Regione yra 33 veikiančios hidroelektrinės ir              

2 statomos  Akmenės r. - Kesių k. bei Žerkščių k. 

Daugiausia HE Mažeikių rajone -12 

• Visoms HE yra parengtos ir patvirtintos Tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklės  

• Visos HE tikrintos ne rečiau kaip kartą metuose (planiniai patikrinimai), nustatyti 7 pažeidimai 

•  Pagal pranešimus tikrintos  Rudikių, Rakiškės HE bei statomos Kesių ir Žerkščių HE 



ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS 

28 2017.02.08 

2015-06-01 Šiaulių RAAD buvo įsteigtas Administracinių bylų nagrinėjimo skyrius 

• Išnagrinėtos 263 administracinės teisės pažeidimo bylos 

• Paskirta baudų viso už 15 046 Eur 

• Pateikta 20 ieškinių dėl žalos gamtai atlyginimo 21 443,50  Eur sumai, Priteista 12 189,77 Eur  

• Iš teismo priteistų sumų išieškota 4 992 Eur suma žalos gamtai  

• Teisminio nagrinėjimo stadijoje 2 civiliniai ieškiniai dėl žalos gamtai, viso 9 253,74 Eur sumai 

•  24 bylose taikytas pažeidimo padarymo įrankių ar priemonių konfiskavimas (68 daiktai-valtys, 

tinklai, meškerės). Konfiskuoti pažeidimo padarymo įrankiai įsiteisėjus priimtiems nutarimams, 

turto įvertinimui ir realizavimui perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai  

• Atstovaujant departamento interesus teismuose dalyvauta 30 teismo posėdžių 

IŠVADOS 

 Administracinių bylų nagrinėjimo skyriui perdavus nutarimų administracinio teisės pažeidimo bylose 

priėmimo funkciją: 

• sumažėjo pareigūnų, tiesiogiai vykdančių valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, darbo krūvis, 

pareigūnai daugiau laiko gali skirti pačiai aplinkosaugos  kontrolei  

• kadangi bylą nagrinėja ne pats pareigūnas, nustatęs pažeidimą, priimant nutarimą, nagrinėjant 

administracinį pažeidimą užtikrinamas nešališkumas, objektyvumas bei skaidrumas sprendžiant 

pažeidėjų administracinės atsakomybės klausimus 



                          VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

29 2017.02.08 

2015 m. buvo parengti 252 aplinkos apsaugos tematika informaciniai pranešimai  

Visi jie buvo patalpinti ŠRAAD tinklapyje ir išplatinti spaudos, televizijos ir radijo stočių atstovams 

Naujienų portalai Spauda Televizijos 

grynas.lt – 112 

etaplius.lt – 204 

Respublika.lt – 36 

Lietuvos rytas lt – 57 

L24.lt – 102 

info.lt – 208 

balsas.lt - 94 

Lzinios.lt – 107 

alfa.lt - 83 

15min.lt - 62 

Šiaulių kraštas – 102 

Šiaulių naujienos – 116 

Žaliasis pasaulis - 37 

Santarvė – 35 

Ūkininko patarėjas - 18 

  

TV3 – 14 

LNK – 11 

Šiaulių Tv – 23 

Splius Tv - 25 

Mažeikių Roventa - 10 

  

Aktualiausi ir daugiausiai spaudos dėmesio sulaukė pranešimai apie sulaikytus brakonierius, nubaustus 

pažeidėjus. Tokius pranešimus uoliai spausdina visi didieji portalai, dienraščiai, savaitraščiai. 

Televizijos taip pat domisi šiais įvykiais, tačiau jie pageidauja filmuotos medžiagos. Jei filmuota 

medžiaga pateikiama reportažai išplatinami TV 3, LNK, Lietuvos ryto TV eteryje. 



2017.02.08 30 

KITOS PROBLEMOS 

2017.02.08 

Aplinkosauginės: 

Teisės aktuose liko daug funkcijų, kurių vykdymas nenumatytas RAAD nuostatuose 

(statybos, žemėtvarkos,  naudingų iškasenų, saugomų teritorijų tvarkymo projektinės 

dokumentacijos nagrinėjimas, dalyvavimas statybos užbaigimo komisijose)  

RAAD įpareigoti kontroliuoti viešųjų pirkimų dokumentus dėl dotacijos lėšų panaudojimo 

Neaiškus funkcijų pasiskirstymas ir bendradarbiavimas tarp RAAD ir AAA ( ataskaitų 

duomenų teisingumo vertinimas)  

Teisės aktuose nenumatyta prievolė naudoti taršos mažinimo priemones eksploatuojant  oro 

valymo įrenginius 

Institucinės: 

Finansavimo mažėjimas - funkcijų, susijusių su finansavimo mažėjimu, atsisakymas 

Sutaupytų lėšų fondo nebuvimas (negalimas viršvalandžių ar darbo savaitgaliais, švenčių 

dienomis apmokėjimas) 

Biudžeto mažėjimas - atsisakyti sutarties su NMA vykdymo, nes nenumatytos transporto 

išlaidos 



PASIŪLYMAI 2017 METŲ PRIORITETAMS 

31 2017.02.08 

Nr. Prioritetiniai tikslai Priemonės 

1. Pagerinti mokesčio už aplinkos teršimą 

apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių 

atliekomis surinkimą 

1.1. Patikrinti mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų 

gaminių atliekomis potencialius mokėtojus, galimai 

nevykdančių teisės aktuose nustatytų pareigų 

1.2. Patikrinti mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių 

atliekomis potencialius mokėtojus, galimai nevykdančių teisės 

aktuose nustatytų pareigų 

2. 

  

Užtikrinti, kad transporto priemonių 

gamintojai ir importuotojai tinkamai 

įgyvendintų gamintojo atsakomybės 

principą 

2.1. Tikrinti ūkio subjektus, teisėtai vykdančius ENTP ardymo 

veiklą, pagrindinį dėmesį skiriant neigiamą rinkos vertę turinčių 

atliekų, susidariusių išardžius ENTP, tvarkymui ir maksimalių 

vienu metu leidžiamų laikyti atliekų kiekių kontrolei 

2.2. Identifikuoti ir tikrinti asmenis galimai neteisėtai 

vykdančius eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 

ardymo veiklą 

3. Mažinti aplinkos teršimą atliekomis 3.1.Tikrinant atliekas tvarkančias įmones, vertinti ar laikomi 

atliekų, ypatingai pavojingų, kiekiai neviršija TIPK, TL 

leidimuose nustatytų kiekių, ar laikomasi nustatytų laikino 

saugojimo terminų, ar atliekos nekaupiamos 

4. Skatinti juridinius ir fizinius asmenis 

jungtis prie centralizuotų vandens ir 

nuotekų tinklų teritorijose, kuriose jau 

yra įgyvendinti centralizuotų vandens ir 

nuotekų tinklų įrengimo projektai 

4.1. Tikrinti vandens vartotojus dar neprisijungusius prie 

centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų teritorijose, kuriose 

buvo įgyvendinti centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų 

įrengimo projektai, patikrinti ar susidarančių nuotekų tvarkymas 

atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus 



DĖKOJAME  UŽ DĖMESĮ 


