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DARBUOTOJAI 

2016 m. gruodžio 31 d. ŠRAAD bendras pareigybių skaičius – 83 (iš jų 9 etatai pagal 

darbo sutartis). Minėtai datai departamente iš viso užimtos buvo 79 pareigybės (iš jų 8 

pagal darbo sutartis (DS)) 
 

Organizuoti 9 konkursai į laisvas ir 1 atranka į pakaitinio valstybės tarnautojų (VT) 

pareigas. 
 

Darbuotojų kaita : 

Priimta  - 9 darbuotojai laimėjus konkursą (atranką), iš jų: 1 – pakaitinis VT ir 2–DS; 

Perkelta -  39 VT į kitas ar po vertinimo į aukštesnes pareigas, iš jų 23 vyriausiųjų 

specialistų A lygio 8 ir 9 kategorijų VT perkėlimas į  A lygio 10 kategorijos pareigas 

(pagal VTĮ 3 priedo pakeitimo įstatymą). 

Atleista – 5  ŠRAAD darbuotojai, iš jų:  3  VT (1–VT prašymu, 2–nepratęsus valstybės 

tarnybos) ir 2 - DS. 

Valstybės tarnyba buvo tęsiama 2 valstybės tarnautojams. 

Tarnybinė veikla vertinta 67 valstybės tarnautojams. 
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67 valstybės tarnautojai ir darbuotojai dalyvavo 129 kvalifikacijos kėlimo mokymuose 



ASIGNAVIMAI, EUR. 
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1226,3 

1258,9 

1270,6 

1145,7 

746,2 

708,3 

770,5 

757,7 

480,1 

550,6 

267,4 

388 

2014 M 

2015 M 

2016 M 

2017 M 

Viso, tūkst. eur. Darbo užmokestis, tūkst. eur. Kt. asignavimai, tūkst. eur.

Darbo užmokestis 
• mėnesinis darbo užmokestis - 66,3 tūkst. Eur;  

• metinis darbo užmokesčio fondas – 797,1 tūkst. Eur.  
 



KONTROLĖS APIMTYS 

Kontroliuotini objektai pagal patikrinimų planą – 925 

Ūkio subjektų, turinčių TIPK ir Taršos leidimus - 450: 

iš jų: 
         35 - I priedo įrenginiai 
       256 - II priedo  įrenginiai 
       156 - Taršos leidimus 

Nuotekų valymo įrenginių – 162 

Regioninių nepavojingų atliekų sąvartynų – 2 (Aukštrakių, Jėrubaičių) 

Potencialiai pavojingų objektų – 32 

Hidroelektrinių – 34 

Atliekų tvarkytojų – 302, iš jų 121 - turintys pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijas 

Gamtos išteklių (karjerų, durpynų) telkinių – 127 

Mažųjų karjerų – 210  

Vandens telkinių (tvenkiniai, ežerai) – 482 

Medžioklės plotų vienetų – 179 

Leidimai naudoti žūklės plotus – 136 

Žuvininkystės ūkių –  3 

Aptvarų, voljerų -181 
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2016 M. VEIKLOS PRIORITETAI 

2017.05.03 

Pagerinti mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų 

gaminių ir pakuočių atliekomis surinkimą 

 

Užtikrinti, kad transporto priemonių gamintojai ir 

importuotojai tinkamai įgyvendintų gamintojo atsakomybės 

principą 

 

Mažinti aplinkos teršimą atliekomis 

 

Skatinti juridinius ir fizinius asmenis jungtis prie 

centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų teritorijose, kuriose 

jau yra įgyvendinti centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų 

įrengimo projektai 

 

 

 

 

Mažinti žemės ūkio veiklos sąlygojamą aplinkos taršą 
 

 

Užtikrinti vandens telkinių nuomotojų sutartinių  

įsipareigojimų vykdymą  
 

 

 

 



 
2016 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS  
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ IR 

PAKUOČIŲ ATLIEKOMIS KONTROLĖ 

 

6 2017.05.03 

Tikslas:   Pagerinti mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių 

atliekomis surinkimą 

Užduotis: 

1.  

        

2.  

3.  

SIŪLYMAI – Informacinė sistema, kurioje būtų pateikta informacija: apie importuotus, eksportuotus 

apmokestinamųjų gaminių kiekius per kalendorinius metus, informacija turėtų būti atnaujinama ne rečiau kaip 

kas ketvirtį; per kalendorinius metus į Lietuvos Respublikos vidaus rinką tiekiančius pakuotes iki 0,5 t ir virš 

0,5 t ūkio subjektus. 

Patikrinti mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių/pakuočių atliekomis 

potencialius mokėtojus, galimai nevykdančių teisės aktuose nustatytų pareigų 

Patikrinti mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis potencialius 

mokėtojus (Planuota/Patikrinta/Pažeidimai) - 13/32/11 

Patikrinti mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis potencialius mokėtojus 

(Planuota/Patikrinta/Pažeidimai) -  32/48/48 

Atlikta 400 prevencinių pakuočių pardavėjų, kuriems netaikoma išimtis priimti vienkartinių 

pakuočių (už kurias nustatytas užstatas) atliekas, patikrinimų. 105 prekybos vietoms 

patikrinimo aktais/privalomais nurodymais duoti terminai įsirengti pakuočių surinkimą 

PROBLEMA: Susiduriama su informacijos trūkumu, identifikuojant apmokestinamųjų gaminių ir 

pakuočių atliekų turėtojus. Trūksta tikslių informacinių duomenų apie ūkio subjektų ūkinės veikos 

pobūdį, importuotų ir eksportuotų gaminių, pakuočių kiekius 



2016 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS  
TRANSPORTO PRIEMONIŲ GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ KONTROLĖ 

7 2017.05.03 

Tikslas:   Užtikrinti, kad transporto priemonių gamintojai ir importuotojai tinkamai įgyvendintų 

gamintojo atsakomybės principą 

Užduotis:  Tikrinti ūkio subjektus, vykdančius ENTP ardymo veiklą, pagrindinį dėmesį skiriant 

neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų, pavojingų atliekų, susidariusių išardžius ENTP, tvarkymui ir 

maksimalių vienu metu leidžiamų laikyti atliekų kiekių kontrolei 

Identifikavus transporto priemonių gamintojus ir (ar) importuotojus, tikrinti kaip jie vykdo teisės 

aktuose jiems nustatytas pareigas  

  
Patikrinti ūkio subjektus, vykdančius ENTP ardymo veiklą 

38/80/54  

Patikrinti transporto priemonių gamintojus ir (ar) importuotojus 

(Planuota/Patikrinta/Pažeidimai) -  41/71/25 

(Planuota/Patikrinta/Pažeidimai) - 

SIŪLYMAI– Siekiant ateityje sumažinti teisminių ginčų skaičių ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str., siūlome į Atliekų tvarkymo įstatymą įtraukti šias sąvokas, kas yra – 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemos dalyvis ir Eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių tvarkymo sistema.  



2016 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS  
APLINKOS TERŠIMO ATLIEKOMIS KONTROLĖ 

8 2017.05.03 

Tikslas: Mažinti aplinkos teršimą atliekomis 

 

Užduotis: 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 

 

  

PROBLEMA: Didžiausio vienu metu  laikomų atliekų faktinio kiekio įvertinimas. Laikomų atliekų 

kiekis fiksuojamas vadovaujantis įmonės apskaitos dokumentais ir vizualiai, todėl  šiuo atveju 

sudėtinga tiksliai įvertinti atliekų kiekį. Įmonėse dažnai nustatomi pažeidimai susiję su atliekų 

apskaitos netinkamu tvarkymu, susidarančių ir tvarkomų atliekų kiekių viršijimu, laikinai saugomų 

atliekų terminų viršijimu.  

(Planuota/Patikrinta/Pažeidimai) - 

Patikrinti pavojingas atliekas tvarkančias įmones 

42/148/46 

SIŪLYMAI - tarnybinės pagalbos suteikimas, pateikiant pasiūlymus/pasidalinant gerąja 

praktika dėl faktinio atliekų kiekio nustatymo, kontroliuojant atliekų tvarkytojus. 



2016 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS  
NUOTEKŲ TVARKYMO KONTROLĖ 

9 2017.05.03 

Tikslas: Skatinti juridinius ir fizinius asmenis jungtis prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų 

teritorijose, kuriose jau yra įgyvendinti centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų įrengimo  

projektai 

 
Užduotis: Tikrinti vandens vartotojus, neprisijungusius prie centralizuotų vandens ir nuotekų 

tinklų teritorijose, kuriose buvo įgyvendinti centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų įrengimo 

projektai 

 

 
• Atlikti 55 patikrinimai, jų metu nustatyti 35 pažeidimai, duota privalomųjų nurodymų - 26 

Organizuota/dalyvauta pasitarimuose 

savivaldybėse, dėl nuotekų tvarkymo 

užtikrinimo 

PROBLEMA: gyvenvietėse nuotekos 

tvarkomos individualiai, dažnai nevalytos 

nuotekos patenka į aplinką ir ją teršia 

SIŪLYMAS 

• Bendradarbiavimo stiprinimas su kitomis institucijomis, visuomene dėl tinkamo nuotekų tvarkymo. 

•  Ieškoti papildomų teisinių ir ekonominių mechanizmų, kurie padėtų ir skatintų jungtis prie nuotekų tinklų (pvz., nuotekų 

pajungimo į nuotekų trasas dalinis kompensavimas; paskolų suteikimas lengvatinėmis sąlygomis; nuotekų sistemos 

įrengimas bei pajungimas savivaldybės lėšomis, kurios vėliau mokant mokesčius už nuotekų tvarkymą iš vartotojų būtų 

susigražintos ir pan.,). 

 

 



2016 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS  
ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS APLINKOS TARŠOS KONTROLĖ 

10 2017.05.03 

Tikslas: Mažinti žemės ūkio veiklos sąlygojamą aplinkos taršą 

 
 

 Užduotis: Patikrinti ūkininkų ūkius, kurie laiko 10 iki 300 SG, dėl mėšlo ir srutų tvarkymo 

reikalavimų įgyvendinimo 

 

 

 

  

SIŪLYMAS   pagerinti mėšlo ir srutų tvarkymo kontrolę 

(Planuota/Patikrinta/Pažeidimai) - 

Patikrinti ūkininkų ūkius 

117/224/147 

PROBLEMA - Dalis mėšlidžių, srutų rezervuarų yra senos statybos, jų 

atnaujinimui ar naujų įrengimui ūkininkai teigia neturintys lėšų, tad atsisako 

arba mažina gyvulininkystės ūkius  

                              Dalis ūkininkaujančių gyventojų yra pensinio amžiaus bei 

nenori (neturi lėšų) investuoti į naujus mėšlo ir srutų kauptuvus. 



2016 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS  
VANDENS TELKINIŲ NUOMOTOJŲ SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 

KONTROLĖ 

11 2017.05.03 

Tikslas: Užtikrinti vandens telkinių nuomotojų sutartinių  įsipareigojimų vykdymą  

  
 

Užduotis:  Patikrinti 30 % daugiau vandens telkinių nuomotojų nei praėjusiais metais 

 

 

Patikrinti vandens telkinių nuomotojai  (planuota/patikrinta/pažeidimai) – 20/28/1  

Sutartiniai įsipareigojimai vykdomi tinkamai  



VALSTYBINIO STRATEGINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO 
ĮGYVENDINIMAS 

12 2017.05.03 

2016 m. pradžioje ir 2015 m. gale pradėti eksploatuoti 

komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiai Šiaulių ir Telšių regioniniuose sąvartynuose 

Šiaulių apskrities sąvartyne pašalinta – 80311,9 t atliekų 

Telšių apskrities sąvartyne pašalinta – 3232,5 t atliekų 

Šiaulių apskrities sąvartyne baigta III sekcijos statyba 

2016 m. lapkričio mėn. pradėta šalinti atliekas 

 

IŠVADOS: 

Palyginus su 2015 metais atvežamų atliekų kiekis į 

Telšių sąvartyną sumažėjo 92 %, Šiaulių 25 %  

Sumažėjimą lėmė mechaninio-biologinio apdorojimo 

įrenginių (toliau - MBA) veikla. 

PROBLEMA: Padidėjo gamybinių atliekų šalinami kiekiai. Šį kiekį sudaro ir po apdorojimo likusios atliekos iš 

Šiaulių MBA, kurių dalį jau 2017 m. pradės vežti deginimui (šiuo metu įvyko konkursas ir parinkta atliekų 

tvarkymo įmonė). Taip pat, nepakankamas gamybinių atliekų rūšiavimas jų susidarymo vietoje. 
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PROBLEMOS/PAGRINDINIAI PAŽEIDIMAI, NUSTATYTI VYKDANT 
ATLIEKŲ TVARKYMO KONTROLĘ 

• Daugiausiai pažeidimų nustatoma tikrinant asmenis užsiimančius 

transporto priemonių technine priežiūra ir remonto veikla  
 

• Pažeidimai: atliekų apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatyto 

termino; atliekų apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas; 

atlygintinas ar neatlygintinas atliekų perdavimas asmenims, neturintiems 

teisės surinkti, vežti ir (ar) apdoroti atliekas (įskaitant atvejus, kai tai daro 

prekiautojas atliekomis ir tarpininkas); atliekų naudojimo ar šalinimo 

techninio reglamento reikalavimų nevykdymas; ūkinės ar kitokios veiklos 

vykdymas, objektų naudojimas neturint taršos integruotos prevencijos ir 

kontrolės leidimo/taršos leidimo.  
 

• Netinkamų eksploatuoti padangų tvarkymas, susidaro labai dideli kiekiai 

padangų komunaliniame sraute, padangų tvarkytojai nepajėgūs jų 

sutvarkyti, todėl jos kaupiamos. AB ,,Akmenės cementas“ dar nevykdo 

padangų deginimo, UAB ,,Metaloidas“ per maži pajėgumai. 
 

• Nustatomų ir nubaudžiamų neteisėtų  eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių (toliau – ENTP)  apdorotojų skaičius didėja, todėl tikslinga 

akcijas vykdyti ir 2017 metais 

 SIŪLYMAI PROBLEMOMS SPRĘSTI: 

Sustiprinti pavojingų atliekų tvarkymo kontrolę (skiriant naujų šią veiklą vykdančių ūkio 

subjektų identifikavimui bei atliekų tvarkymui, nutraukusių ūkinę veiklą ir kt.) 

 



2016 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS  
GYVOSIOS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ (1) 

14 2017.05.03 

  2013m. 2014 m. 2015m. 2016m. 

Viso nustatyta pažeidimų sk., iš 

jų: 
475 566 575 452 

šiurkščių viso, sk./%,  

iš jų: 
53/11% 68/12% 75/13% 48/10,6% 

Žvejybos, sk./% 39/8% 46/8% 59/10% 29/6% 

Medžioklės, sk./% 23/6% 14/3% 22/4% 19/4% 

Viso šiurkščių pažeidimų vidurkis 2013-2014 m.12%,  2015 m. - 13%, 2016 m. – 10%  

Baudų už gyvosios  

gamtos pažeidimus 

 - 14495 Eur. 



 
GYVOSIOS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ (2) 

15 2017.05.03 

Konfiskuota iš pažeidėjų 273 pažeidimo padarymo 

įrankių, iš jų: 

  2015m. 2016m. 

Valtys 7 7 

Tinklai 88 114 

Mėgėjiškos žvejybos įrankiai 241 94 

Automobiliai 1 2 

Šautuvai 6 6 

Medžioklės draudžiami įrankiai 8 48 

• Patikrinta 132 leidimų naudoti žvejybos ir medžiojamųjų gyvūnų 

išteklius medžioklės plotų vienetuose turinčių naudotojų veikla,  

nustatyti 29 pažeidimai.  
 

• Atlikti 42 leidimus laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus  ir prekiauti 

laukiniais gyvūnais  ar jų dalimis patikrinimai. Pažeidimų - 0. 



PROBLEMOS 

16 2017.05.03 

• Medžiotojų būreliai ir klubai blogai vykdo arba visai nevykdo  

medžioklės plotų vienetų apsaugos nuo neteisėto laukinės gyvūnijos 

naudojimo.  

 

• Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi 

administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-76-696/2016 

suformavo teismų praktiką, kai sumedžiotas licencijuojamas 

gyvūnas gali būti gabenamas jį nepažymėjus specialios paskirties 

plomba. Tuo medžiotojams sukuriamos sąlygos nenešant 

atsakomybės medžioti licencijuojamus gyvūnus.  

 

• Nėra medžioklinių graižtvinių šautuvų tūtelių ar kulkų kolekcijos. 

Jos pagalba nesudėtingai būtų galimą nustatyti iš medžioklinius 

graižtvinius šautuvus iš kurių buvo  neteisėtai sumedžiotas gyvūnas. 
 

 

 

 

SIŪLYMAI PROBLEMOMS SPRĘSTI:  

• Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos stiprinimas, skatinimas 

• Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų motyvavimas profesionaliau atlikti pavestas 

funkcijas, sąžiningiau ir geriau atlikti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę  

• Bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, gyventojais stiprinimas  

• Spec. priemonių (kamerų) naudojimas  



2016 M. VEIKLOS PLANO VYKDYMAS 

17 2017.05.03 

Priemonė Planuota/atlikta 

Iš viso veiklos plane patvirtintų priemonių planuota/įvykdyta – 22/22 

Planiniai patikrinimai 951/951 

Neplaniniai patikrinimai 1020/2091 

Patikrinta TIPK leidimus turinčių įmonių 124/323 

Valstybinio aplinkos monitoringo metinių duomenų 

Ištirta paviršinių vandens telkinių monitoringo 

vienų 

90%/94,6% 

90%/100%* 

 

Organizuota gyvosios gamtos apsaugos reidų 316/503 

Organizuota reidų, skirtų žuvų apsaugai 185/305 

Organizuota reidų, skirtų laukinės gyvūnijos 

apsaugai 
131/198 

1042 

841 

301 

255 

Pateikta

Iš jų suderinta/pritarta

Statybos projektai Žemės reformos žemėtvarkos projektai



MOKESČIŲ UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS IR APLINKOS TARŠĄ KONTROLĖ 

18 2017.05.03 

  
Už aplinkos teršimą iš 

stacionarių taršos šaltinių 

2016 m./2015 m. 

Už aplinkos teršimą iš 

mobilių taršos šaltinių 

2016 m./2015 m. 

Už gamtos išteklius 

2016 m./2015 m. 

Už aplinkos teršimą 

pakuotės, gaminių 

atliekomis  

2016 m./2015 m 

Viso patikrinta 

250/ 250 vnt., iš jų: 
53/37 45/41 99/54 68/125 

Nustatyta pažeidimų 

21/ 21 vnt., iš jų: 
3/3 1/1 6/5 11/11 

Mokestinių patikrinimų ir nustatytų pažeidimų skaičius 2016 m./2015 m. 

 

Priskaičiuota nesumokėtų mokesčių 802347,6 Eur., iš 
jų sumokėta – 318605 Eur. (iš jų geranoriškai sumokėjo 
279630 Eur. AB „Akmenės cementas“ už neteisingai 
sumokėtus mokesčius už oro taršą iš stacionarių taršos 
šaltinių) 

Taikytas mokestis 

didesniu tarifu 
285421/15636 495.42/775 491920/318009 24479/18258 



MOKESČIŲ UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS PROBLEMOS 

19 2017.05.03 

Dėl valstybinių gamtos išteklių kontrolės:  

 Pagal galiojančius teisės aktus, skiriant mokesčius didesniu tarifu už nedeklaruotus ir/ar be 

leidimo išgautus gamtos išteklius, neatsižvelgiama į padaryto pažeidimo pobūdį, esmę ir 

susidarančias aplinkybes. 

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

kai turi apyvartinių lėšų. 

 Įmonės skirtingus išteklių kiekius teikia Geologijos tarnybai ir Valstybinei mokesčių 

inspekcijai, dėl to atsiranda neapmokestintų išgautų išteklių. 

 

 

SIŪLYMAS- Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 str. 2 d. nuostatų 

peržiūrėjimas. Padidinto koeficiento 10 taikymas yra nepakeliama verslui našta, tuo 

motyvuojant teismai jo netaiko ir, atsižvelgdami į proporcingumo ir teisingumo kriterijų, jį 

ženkliai mažina. 

 



APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS  
KONTROLĖS REZULTATAI 

20 2017.05.03 

2016 m. patikrinimų plane buvo numatyta patikrinti 925 ūkio subjektus. Planas - įvykdytas 100% 

Atlikti 3 050  (2015 m. -2378) patikrinimai, įskaitant planinius ir neplaninius patikrinimus  

Vidutiniškai vienas inspektorius atliko 59 patikrinimą per metus  

 

 

  

2015 m. 

  

  

2016 m. 

  

Palyginimas 

PA PN 

 

ATP PA PN ATP PA PN ATP 

  

                     Viso 2394 370 1697 3050 424 1683 +646 +54 -14 
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Nustatyti 1 683 (2015 m. – 1 657 ) aplinkosauginių reikalavimų pažeidimai 

Daugiausia nustatyta pažeidimų : 

Išnagrinėtas 1 031 skundas  iš jų nepasitvirtino 466 (45%) 

2015 m. – 870 skundų iš jų nepasitvirtino 402 (47%)  

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

     ir besikeičiančius teisės aktų reikalavimus 

APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS  
KONTROLĖS REZULTATAI (I) 



BAUDŲ IR ŽALŲ IŠIEŠKOJIMAS 

22 2017.05.03 

 Baudų išieškojimo efektyvumas 2015 m.  84% 

 Baudų išieškojimo efektyvumas 2016m.  - 79% 

 Žalų išieškojimo efektyvumas 2015m.- 68% 

 Žalų išieškojimo efektyvumas 2016m. – 24% 

Didžiąją 138997 Eur. padarytos žalos gamtai dalį 
sudaro Dvariukų tvenkinio hidroelektrinėje 2016-
04-23 įvykusi hidrostatinio avarija 



ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS 
VYKDYMAS TAIKANT REGIONINĮ ROTACIJOS PRINCIPĄ 

23 2017.05.03 

Siekiant užtikrinti valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės skaidrumą, ūkio subjektų 

patikrinimų planas, taikant rotacijos principą , įgyvendintas 100% 

Šiaulių RAAD pareigūnai vykdė valstybinę aplinko apsaugos kontrolę Kauno, Klaipėdos, 

Panevėžio, Utenos regionų teritorijose. 

  

Šiaulių regione patikrinti 9  ūkio subjektai, nustatyti 3 pažeidimai, tai sudaro 33% 

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

Pažeidimai nustatyti  

Telšių, Mažeikių, Pakruojo rajonų  ūkių 

subjektuose 

33% 



APLINKOSAUGINIŲ AKCIJŲ VYKDYMAS 

24 2017.05.03 

Organizuotos 6 aplinkosauginės akcijos: ,,Kaminukas”, ,,Lydeka”, ,,Atliekų deginimo prevencija“, 

,,Garažiukas“,  ,,Automobilį statyk atsakingai“, ,,Lašiša“ ir kt. 

 Akcijų metu atlikti 442  patikrinimai, nustatyti 122 pažeidimai  

Akcija  „GARAŽIUKAS“  

Rezultatai: 

 

 

Akcija  „KAMINUKAS“  

Rezultatai: 



2017.05.03 25 

APLINKOS TARŠOS ŠALTINIŲ KONTROLĖ  
 

NORMATYVŲ VIRŠIJIMO RODIKLIAI  2012 - 2016M. (%) 

2012 2013 2014 2015 2016

Vanduo % 17 19 14 12 12

Oras % 18 10 21 19 10

Transportas % 19 21 16 5 6
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Ūkio subjektuose nustatyta viršijimų vandens 22/185 

patikrinimų 

Ūkio subjektuose nustatyta viršijimų oro 7/68 patikrinimų 

Transporto viršijimų 55 iš 890 



APLINKOS ORO TARŠOS MAŽINIMAS  

26 2017.05.03 

Pastatyta  AB ,,Žemaitijos pienas“ katilinė, kurioje sumontuotas 

kieto kuro 10,0 MW  katilas kūrenamas medienos drožlėmis su 

ekonomaizeriu, kas leido atsisakyti 5400 tūkst. M3 gamtinių 

dujų.  

AB ,,Akmenės cementas“ 2016 m. pastatytas azoto oksidų 

susidarančių išmetamuose teršaluose neutralizavimo įrenginys, 

diegiamas išmetamų teršalų monitoringas, planuojama 2017 m. 

liepos mėn. pradėti deginti atliekas. 

UAB ,,IDAVANG“ Skabeikių padalinyje 2016 m. sumontuota ir 

pradėjo veikti biodujų jėgainė. Biodujų jėgainės jau pastatytos 

prie visų UAB ,,IDAVANG“ kiaulių kompleksų.   

 

2016 m. neviršytas leistinas vidutinių paros kietųjų dalelių KD10 koncentracijų viršijimų skaičius 35 p ./m. nė 
vienoje oro kokybės tyrimų stotyje (Šiauliai 12, Mažeikiai 10, N. Akmenė 6). 

 

Naujai įrengti įrenginiai 

2012 2013 2014 2015 2016

Šiauliai 35 49 18 19 12

Akmenė 10 15 25 2 6

Mažeikiai 13 14 19 17 10
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APLINKOS ORO TARŠOS MAŽINIMAS (1) 

27 2017.05.03 

PROBLEMOS : 

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

režimo, 2015-05-27 užfiksuotas AB „Akmenės cementas“ sauso gamybos būdo linijoje NOx momentinės 

didžiausios leistinos taršos normatyvo viršijimas (818 mg/Nm3), teršimo laikotarpis tęsėsi ir 2016 metais. 

2016 metais atliko visus statybos ir montažo darbus, išskyrus sistemos elektrinės dalies montavimo bei 

sistemos įjungimo ir derinimo darbus, kadangi tam reikalingas selektyviosios nekatalizinės redukcijos 

metodo įrangos tiekėjo specialistų dalyvavimas. 2016 m. gruodžio mėn. 9 d. sauso gamybos būdo krosnis 

buvo sustabdyta planiniam remontui sustabdyta. 
 

 

Gaisro metu UAB „Gairelita“ sudegus - 6058 

tonų medienos žaliavos aplinkos orui padaryta 

žala  sudaro -1.501.493 eurų. Petraičių tvenkinio 

žuvų ištekliams padaryta žala – 51.132 eurų. 

Gaisro metu padarytas žalos dydis paviršiniams 

vandens telkiniams sudaro – 3.930.685 eurų. 



APLINKOS TARŠOS MAŽINIMAS 

28 2017.05.03 

UAB „Baltijos klintis“ gavo Taršos leidimą ir planuoja 

perdirbti Ventos statybinių atliekų sąvartyne esančias atliekas: 

stambias statybines atliekas susmulkinti ir panaudoti kaip 

skaldą, smulkiąją kalkių ir klinčių frakciją panaudoti žemės 

ūkyje, kaip trąšas arba perduoti trąšų gamybai. 

UAB„Ekovalis“ iš sandėlio Mažeikiuose atvežė į valstybinį 

žemės sklypą – krūmais apžėlusią teritoriją Menčių k., 

Akmenės r. sav. ir išpylė 176 t naftos produktų – vandens 

separatorių dumblo (atliekos kodas 130502). Nustačius faktą, 

įmonė suskubo atvežtas atliekas tvarkyti, surinko ir iš 

teritorijos išvežė 1258 t užteršto grunto, nes teritorijoje, 

kurioje UAB „Ekovalis“ išvertė atliekas, buvo senos taršos 

bitumu.  

SIŪLYMAI: 
• Būtina žymiai sugriežtinti administracinę atsakomybę už privalomųjų nurodymų, pašalinti nustatytus  trūkumus, 

dėl kurių potencialiai gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai neįvykdymą. Nes numatytos administracinės 

baudos yra nedidelės ir juridiniai asmenys nesuinteresuoti juos vykdyti. 



VANDENS TARŠOS MAŽINIMAS 

29 2017.05.03 

PROBLEMOS  

• 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 

• Dalis mėšlidžių, srutų rezervuarų yra senos statybos, jų atnaujinimui ar naujų įrengimui ūkininkai 

teigia neturintys lėšų, tad atsisako arba mažina gyvulininkystės ūkius  

 

 

 

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   

Akmenės, Pakruojo ir Šiaulių rajonuose atlikti vandens telkinių pakrančių 

apsaugos juostų patikrinimai.  
 

Patikrinti 289 individualūs sklypai.  
 

Iki 2016-12-31 skirta 22 administracines baudas. 



UPIŲ VANDENS KOKYBĖ 

30 2017.05.03 

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

PROBLEMOS:  
Blogą būklę nulėmė azoto ir fosforo teršalai: 

 - 2016 m. upių monitoringo vietos daugiausiai buvo intensyvios žemdirbystės rajonuose (Pakruojo, Joniškio, 

Šiaulių ir Radviliškio rajonuose), todėl galima daryti prielaidą, kad tai yra pasklidosios taršos padaryta įtaka (žemės 

ūkio) 

-  vertinant vien pagal BDS7 rezultatus 29 upių monitoringo vietose vandens kokybė yra labai geros būklės ir tik 1 

upėje geros kokybės (Obelė ties Poškiečiais). 

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 0 

Gera 3 (Minija, Blendžiava, Varduva) 

Vidutinė 5 (Kražantė, Venta a. Kuršėnų, Venta ties 

Šilėnais, ir kt.)  

Bloga 10 ir Labai bloga 12 (Sidabra ties Pasieniu, Mūša 

ties Pamūšiu, Kruoja ties Eimučiais ir kt.))  



HIDROELEKTRINIŲ KONTROLĖ 

31 2017.05.03 

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

iš jų 141 - potencialiai pavojingi HTS 

Regione yra 33 veikiančios hidroelektrinės 

Daugiausia jų - prie Virvytės upės - 11 HE 

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

• Visos HE tikrintos ne rečiau kaip kartą metuose (planiniai patikrinimai), nustatyta 16 pažeidimų 

•  Pakruojo rajono Dvariukų HE 2016-04-23 įvyko hidrostatinio avarija. Žala gamtai 138997 Eur. 



ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS 

32 2017.05.03 

• Išnagrinėtos 431 administracinės teisės pažeidimo bylos 

• Paskirta baudų viso už 30599 Eur. 

• Pateikta 19 ieškinių dėl žalos gamtai atlyginimo 10418,95 Eur. sumai, priteista 4735,48 Eur  

• Iš teismo priteistų sumų išieškota 2362,48 Eur. suma žalos gamtai 

•  30 bylose taikytas pažeidimo padarymo įrankių ar priemonių konfiskavimas (108 daiktai-valtys, 

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

turto įvertinimui ir realizavimui perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai, draudžiami ir 

nerealizuotini daiktai sunaikinti 

• Atstovaujant departamento interesus teismuose dalyvauta 27 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 



2017.05.03 33 

                          VISUOMENĖS INFORMAVIMAS  

Teikiama:  
• konsultacijos  

 

• metodinė informacija (informuojama apie atliekamą darbą, aplinkos sektoriaus aktualijas 

ir problemas, tam tikslui rengiami pranešimai žiniasklaidai, aktualiausia informacija 

skelbiama interneto svetainėje.)  

 

• kiti prevenciniai veiksniai, užtikrinantys teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą 

ir gamtos išteklių naudojimą, reikalavimų laikymąsi 

Pateikta rašytinių konsultacijų 100% nuo pateiktų 

paklausimų (mėšlo tvarkymo klausimais, mokesčio už 

aplinkos teršimą deklaracijų pildymo, dėl atliekų apskaitos, 

pakuočių apskaitos ir kt.). 
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                          VISUOMENĖS INFORMAVIMAS (I) 

34 2017.05.03 

2016 m. buvo parengti 461 aplinkos apsaugos tematika informaciniai pranešimai  

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

 

Portalai Laikraščiai Televizijos 

Delfi lt - 86 

Grynas lt – 112 
Etaplius lt – 100 
Respublika lt – 24 
Lietuvos rytas lt – 57 
L24 lt – 102 
info lt – 105 
balsas lt - 94 
Lzinios. lt – 107 
alfa lt - 47 
15min lt –29 

Lietuvos žinios lt-41 

Šiaulių kraštas – 52 
Šiaulių naujienos – 79 
Žaliasis pasaulis - 27 
Ūkininko patarėjas - 10 
  

LRT TV-2  (laidoje „Laba diena, 

Lietuva“), 

Šiaulių TV – 3 
Etaplius TV - 3 
Mažeikių Roventa - 10 
  

2016 m. didžiausias žiniasklaidos dėmesys buvo Radviliškio UAB „Gairelita“ kilusiam gaisrui ir 

jo padariniams bei jų likvidavimui. Į Šiaulių RAAD tinklapį buvo patalpinta ir žiniasklaidos 

priemonėms išplatinta 12 pranešimų susijusių su šia tema. Nemažiau kaip 12 kartų atsakyta į 

įvairių žiniasklaidos priemonių atstovų užklausas dėl gaisro ir jo padarinių.  
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ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS OPTIMIZAVIMAS 
(ADMINISTRACINĖS NAŠTOS VERSLUI MAŽINIMAS)  

Šiaulių RAAD tinklalapyje galima pildyti ūkio subjektų anoniminės apklausos anketą. 

 

 Apklausos tikslas – tobulinti departamento veiklą atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę apie 

departamento teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę ir išsiaiškinti kaip ūkio subjektai 

vertina Šiaulių  RAAD teikiamas paslaugas ir vykdomą valstybinė aplinkos apsaugos 

kontrolę.  

 

Informacija apie vykdomą apklausą buvo išsiųsta 352 ūkio subjektams. Į apklausos anketą, 

atsakymus pateikė 60 respondentų (vykdoma septintus metus). Anketą sudaro 15 klausimų, taip pat 

galima pateikti komentarus. 

 

Džiaugiamės, kad net 85%  respondentų asmenų aptarnavimo paslaugas Šiaulių RAAD įvertino 

gerai ir labai gerai. Net 78,3% respondentų įvertino teigiamai suteiktas konsultacijas. 78,4%  

įvertino labai gerai ir gerai valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę.   

 

Taip pat labai džiugina, kad į klausimą ,,Ar bendraudami su departamento (agentūros) darbuotojais 

ir tarnautojais susiduriate su korupcijos apraiškomis“ nesulaukėme nei vieno atsakymo ,,Taip“. 
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ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS OPTIMIZAVIMAS 
(ADMINISTRACINĖS NAŠTOS VERSLUI MAŽINIMAS) (II)  

Šiaulių RAAD tinklalapyje skelbiama: 

•  Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų (Pirmaisiais ūkio subjektų veiklos metais netaikomos poveikio 

priemonės, duodamas terminas pažeidimams ištaisyti, kuris gali būti pratęstas). Teikiama metodinė 

informacija 
 

• Šiaulių RAAD atliekamas vertinimo kriterijų reikšmių skaičiavimai 
 

• Šiaulių RAAD metinės veiklos ataskaitos, kontrolės rezultatų ataskaitos ir kt. 
 

• Siekiant, kad Šiaulių RAAD atliekama ūkio subjektų veiklos priežiūra būtų skirta visų pirma didžiausios 

rizikos atvejams šalinti, įvertinus ūkio subjekto rizikingumo lygį, patvirtinami ir skelbiami einamųjų metų 

Ūkio subjektų patikrinimų planai, Patikrinimų programa 
 

• Šiaulių RAAD teikiamų administracinių paslaugų aprašai 
 

• Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę 

taisyklės ir kt. teisės aktai, reguliuojantys Šiaulių RAAD veiklą, atliekant ūkio subjektų priežiūrą 
 

• Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno teisės ir pareigos 
 

• Sprendimų apskundimo tvarka 
 

• Korupcijos prevencijos "Karštoji linija“. Kaip ir kasmet siekiant nustatyti veikos sritis, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė ir imantis prevencinių priemonių šalinti korupcijos pasireiškimo 

prielaidas, siekiant išvengti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, Šiaulių RAAD 2016m. balandžio 1d  

direktoriaus įsakymu Nr. V-98 patvirtintas Priemonių skatinančių korupcijos prevencijos užtikrinimą Šiaulių 

regiono aplinkos apsaugos departamente 2016 m. planas. Planas įvykdytas 
 

• Verslo priežiūros priemonės ir kt. 



2017.05.03 37 

KITOS PROBLEMOS 

2017.05.03 

Aplinkosauginės: 

Neaiškus funkcijų pasiskirstymas/bendradarbiavimas tarp RAAD ir VAAT 
 

Įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui (2017-01-01) RAAD specialistams būtina 

pravesti apmokymus, kokius straipsnius taikyti, pagal atskiras aplinkosaugines sritis. Tai 

parodė iškilusi problema, kaip buvo pradėta vykdyti akcija „Kamynukas“ nebuvo aišku kokį 

ANK taikyti straipsnį, nes ankstesniame ATPK  buvo konkretus straipsnis 83 straipsnis. 

Atmosferos apsaugos reikalavimų pažeidimas deginant atliekas.  
 

Dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų taikymo: susiduriama su problema, 

kai žemės ūkio bendrovės ar ūkininkai laukus tręšia šiltuoju metu laiku ir nesilaiko mėšlo ar 

srutų įterpimo į dirvožemį per 24 val.  RAAD gauna nemažai skundų dėl kvapų. 
 

Trūksta rekomendacijų dėl važiuojančio autotransporto stabdymo ir krovinio vežimo 

teisėtumo tikrinimo, ypač ne darbo metu. 

 
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 

38 2017.05.03 

Nr. Prioritetiniai tikslai Priemonės 

1. Efektyvinti pavojingųjų atliekų 

tvarkymo kontrolę 

1.1. Tikrinti ūkio subjektų, teisėtai vykdančių pavojingų atliekų 

tvarkymo veiklą, importuojančių ir (ar) eksportuojančių 

pavojingąsias atliekas, atitiktį pavojingų atliekų tvarkymą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytiems 

reikalavimams. 
1.2. Identifikuoti asmenis neteisėtai tvarkančius pavojingąsias 

atliekas (priduodančius pavojingas atliekas nepavojingų atliekų 

tvarkytojams, išleidžiančius jas į komunalinių nuotekų 

nuotakynus, kaupiančius jas teisėtose/neteisėtose vietose, 

šalinančius jas į aplinką ir t.t.)  

2. 

  

Aplinkosauginių pažeidimų vykdant 

transporto priemonių priežiūrą ir 

tvarkant eksploatuoti netinkamas 

transporto priemones bei jų atliekas 

prevencija 

2.1. Tikrinti asmenis, vykdančius automobilių remonto ir 

priežiūros darbus, pagrindinį dėmesį skiriant naujų šią veiklą 

vykdančių ūkio subjektų identifikavimui bei atliekų tvarkymui 

2.2. Tikrinti ūkio subjektus, vykdančius ENTP ardymo veiklą, 

pagrindinį dėmesį skiriant naujų šią veiklą vykdančių ūkio 

subjektų identifikavimui bei atliekų tvarkymui 

3. Mažinti žemės ūkio veiklos, kai yra 

pažeidžiami aplinkosauginiai 

reikalavimai, sąlygojamą aplinkos taršą 

Tikrinti ūkininkų, kurie laiko nuo 10 iki 200 SG ir nepateikė 

atsakymų į jiems siųstus prašymus pateikti informaciją apie 

mėšlo ir srutų tvarkymą, ūkius dėl mėšlo ir srutų tvarkymo 

reikalavimų įgyvendinimo 




