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VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
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Gauta ir išsiųsta 18 571 raštas

Organizuota  19 mokymų
Parengti 876 įsakymai

Pagrindiniams uždaviniams įgyvendinti
skirta 4232,7 tūkst. Lt asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui – 2615,4 tūkst. Lt

Siekiant įgyvendinti 2014 m. ŠRAAD pavestus uždavinius, sistemingai ir kryptingai organizuojant
departamento veiklą:
w patvirtinti ŠRAAD veiklos prioritetai
wpatvirtinti ŠRAAD padalinių veiklos planai
wparengtos ar pakoreguotos 23 vykdomą veiklą reglamentuojančios tvarkos

wvykdyta darbuotojų anketinės apklausos  analizė

Žmogiškieji ištekliai
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KONTROLĖS APIMTYS

§ Kontroliuotini objektai – 896
§ Ūkio subjektų, turinčių:
§ 348 - TIPKL, iš jų:

31 - I priedo įrenginiams
317 - II priedo  įrenginiams

61 - Taršos leidimus
§ Nuotekų valymo įrenginių – 138
§ Regioninių sąvartynų – 2 (Aukštrakių, Jėrubaičių)
§ Potencialiai pavojingų objektų – 32
§ Hidroelektrinių – 33
§ Gamtos išteklių (karjerų, durpynų) telkinių – 116
§ Mažųjų karjerų – 185
§ Vandens telkinių (tvenkiniai, ežerai) – 482
§ Medžioklės plotų vienetų – 180
§ Žūklės plotų – 139
§ Žuvininkystės ūkių – 2
§ Aptvarų, voljerų -141
§ Prekybos -16



PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATAI
2014 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS
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• Patikrinti 37 juridiniai asmenys. Nustatyta 15 pažeidimų dėl ataskaitų nepateikimo ir 
neužsiregistravimo gamintojų ir importuotojų sąvade.

• Patikrinti 24 fiziniai asmenys. Nustatyti 5 pažeidimai. 
• Informuoti 366 asmenys, galimai išleidžiančius į rinką TP (gamintojus/ importuotojus), apie 

jiems teisės aktais nustatytas prievoles

Visi 2014 m. aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pagrindiniai uždaviniai (prioritetai) įgyvendinti:

1. Pagrindinė užduotis:
Pasiekti, kad per 2014 m. naujai užsiregistruotų 15 % transporto priemonių (TP)

importuotojų nuo bendro iki 2013 m. pabaigos užsiregistravusių skaičiaus

2014 m. 73 % padidėjo Gamintojų ir importuotojų sąvade užregistruotų transporto priemonių 
importuotojų, lyginant su ankstesniais metais

Transporto priemonių importuotojų, užsiregistravusių  
Gamintojų ir importuotojų sąvade, skaičius



PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATAI
2014 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS (1)

52015-05-14

2. Užduotis:
Aplinkosauginių pažeidimų vykdant transporto priemonių priežiūrą ir tvarkant eksploatuoti 

netinkamas transporto priemones bei jų atliekas prevencija 

• Patikrintas 31 asmuo galimai neteisėtai vykdantis eksploatuoti netinkamų 
transporto priemonių tvarkymo veiklą

• Nustatytas 31 pažeidimas, tai sudaro 100%

Pakrinti 49 ūkio subjektai, vykdantys 
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 
ardymo veiklą. 
Nustatyti 22 pažeidimai, tai sudaro 45 %

Patikrinti 94 asmenys, vykdantys automobilių 
remonto ir priežiūros darbus.
Nustatytas 61 pažeidimas, tai sudaro  65 %

Organizuotos akcijos, siekiant išaiškinti asmenis, vykdančius neteisėtą eksploatuoti 
netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklą:



PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATAI
2014 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS (2)
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3. Užduotis:
Užtikrinti, kad apmokestinamųjų pakuočių gamintojai ir importuotojai įgyvendintų gamintojo
atsakomybės principą

• Patikrinti 54 ūkio subjektai, išleidžiantys į vidaus rinką apmokestinamuosius gaminius 
ir/ar pakuotes. 
Nustatyta 20 pažeidimų, tai sudaro 37%

• Patikrinti 7 ūkio subjektai, vykdantys pakuočių atliekų įvežimo (importo) veiklą
Pažeidimų nenustatyta

• .Išsiųsta 60 informacinių pranešimų apie keliamus aplinkosauginius reikalavimus  ūkio 
subjektams, galimai išleidžiantiems į vidaus rinką apmokestinamuosius gaminius ir/ar 
pakuotes, tačiau neužsiregistravusiems gamintojų ir importuotojų sąvade.



PAGRINDINIAI VEIKLOS REZULTATAI
2014 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ (PRIORITETŲ) ĮGYVENDINIMAS (3)

72015-05-14

4. Užduotis:
Stiprinti aplinkosauginių mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo kontrolę 

Patikrinti 49 aplinkosauginius leidimus turinčius ir turėjusius ūkio subjektus, pagrindinį 
dėmesį skiriant išmetamų į aplinką teršalų apskaitai ir taršos mokesčių deklaravimui.
Nustatyta 14 pažeidimų, tai sudaro 29%
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GYVOSIOS GAMTOS APSAUGA

Organizuoti 356 žuvų apsaugos reidai 
Nustatyti 337 pažeidimai, iš jų 46 šiurkštūs

Organizuota 260 laukinės gyvūnijos apsaugos  reidų
Nustatyti 192 pažeidimai, iš jų 22 šiurkštūs

Konfiskuota:
98 tinklai,  9 valtys, 8 šautuvai, 2 automobiliai, 22 žvejybos draudžiami įrankiai, 
21 medžioklės draudžiamas įrankis, 82 mėgėjiškos žvejybos įrankiai 

Prioritetinis tikslas: Sustiprinti gyvosios gamtos išteklių naudojimo kontrolę

Organizuota 616 (2013 m. – 523) reidų Nustatyti 569 (2013 m.- 459) pažeidimai 



Išnagrinėta 616 skundų (2013 m. – 555), iš jų:
apie 45% nepasitvirtino (2013 m. – 55%)

APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS REZULTATAI
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2014 m. patikrinimų plane buvo numatyta patikrinti 896 ūkio subjektus.  Planas įvykdytas 100%

Daugiausia pažeidimų nustatyta:
wgyvūnijos apsaugos – 569
w atmosferos – 298
w atliekų tvarkymo - 262

Atlikti 2 137 patikrinimai, įskaitant planinius ir neplaninius patikrinimus, kurių trukmė svyravo  
nuo 1-4 dienų. 
Vidutiniškai vienas inspektorius atliko 51 patikrinimą per metus 

Nustatytas 1 701 aplinkosauginių 
reikalavimų nesilaikymo atvejis



ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS 
VYKDYMAS TAIKANT REGIONINĮ ROTACIJOS PRINCIPĄ
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Šiaulių RAAD pareigūnai vykdė valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę Kauno, 
Klaipėdos, Panevėžio, Vilniaus regionų teritorijose 

Šiaulių regione patikrinta 19 ūkio subjektų, nustatyti 3 pažeidimai, tai sudaro 16%

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

Siekiant užtikrinti valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės skaidrumą, ūkio subjektų
patikrinimų planas, taikant rotacijos principą , įgyvendintas 100%

Pažeidimai nustatyti Pakruojo, Joniškio ir
Mažeikių rajonų ūkio subjektuose



APLINKOS APSAUGOS IR TARŠOS KONTROLĖ
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Patikrinti TIPK ir Taršos  leidimais nustatytomis 
sąlygomis reguliuojami 293 ūkio subjektai
Nustatytas 101 pažeidimas, tai sudaro 34%

Patikrintos 222 registruotos atliekas 
tvarkančios įmonės
Nustatyti 86 pažeidimai, tai sudaro 39%

Patikrinti 55 ūkio subjektai, išleidžiantys į 
vidaus rinką apmokestinamąją pakuotę 
Nustatyta 22 pažeidimai, tai sudaro 40%



DIDŽIAUSI ŠALIES ŪKIO SUBJEKTAI
AB “ORLEN LIETUVA”
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Nuo 2009 m. išvalomas ne tik įmonėje pagamintas, bet ir pagal šlamo
tvarkymo programą apie 90% per visą įmonės veiklą sukauptas
naftingas šlamas

2014 m.gale liko neišvalyta tirštosios šlamo sukauptuvų dalies - 10 %

Bendra šiluminė galia 1 403 MW

Projektinis pajėgumas 15 000 000 t/m naftos

AB „ORLEN Lietuva“ šlamo sukauptuvose ir avariniuose ambaruose sukaupto naftingo šlamo išvalymo eiga 
per 2009-2014 metus

Tvenkiniai
Išvalyto naftos šlamo kiekis, t Kiekis 

2015 m. 
pradžioje 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.

3 165 3 163 23 211 21 892 10 883 3 328 7 072 

4% 4% 32% 30% 15% 5% 10%

Įdiegta automatinio monitoringo sistema (AMS) 



Projektinis pajėgumas:
cemento - 1 400 000 t/m
klinkerio - 1 200 000 t/m

DIDŽIAUSI ŠALIES ŪKIO SUBJEKTAI
AB “AKMENĖS CEMENTAS”
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n Įrengta AB "Akmenės cementas" sausos cemento gamybos linija
n 2014 m vykdyti paleidimo darbai, kurių metu pasiekta apie 70% projektinio pajėgumo
(gamybos apimčių)



DIDŽIAUSI ŠALIES ŪKIO SUBJEKTAI
UAB “TOKSIKA” - Šiaulių filialo pavojingų atliekų deginimo įrenginys
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Vienintelė įmonė Lietuvoje, deginanti pavojingas atliekas

§ 2014-05-13 komisija priėmė UAB “Toksika“ Šiaulių 
filialo pavojingų atliekų deginimo įrenginį

Projektinis pajėgumas 
1 100 kg/val, 26,4 t/parą, 8 000 t/metus

§ per 2014 metus deginimo įrenginiui veikiant  63  dienas  
buvo sudeginta:

- skystųjų atliekų  - 127,5 tonos
- kietųjų atliekų  - 1 965,45 tonos
- medicininių atliekų  - 45,439 tonos
- viso išmesta 0,67 t/m, teršalų

§ Toliau tęsiama UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų 
atliekų   sąvartyno statyba, kurio metinis pajėgumas 
9 000 tonų per metus. 
Statyba  planuojama baigti 2015 m. birželio mėn.

§ Įdiegta automatinio monitoringo sistema (AMS) 



VALSTYBINĖ ANALITINĖ KONTROLĖ
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Valstybinės laboratorinės kontrolės planas  įvykdytas 100 % (minimalus rodiklis - 90 %)

Atlikti 32 oro taršos šaltinių patikrinimai
Nustatyti 7 viršijimai, tai sudaro 22%

Suderintos 52 ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos (AMP)

Teršalų normatyvų kokybės pažeidimų, turinčių 
tiesioginę žalą gamtai, skaičius kinta nežymiai

Atlikti 88 vandens  taršos šaltinių patikrinimai
Nustatyta 12 viršijimų, tai sudaro 14%



VALSTYBINIS APLINKOS MONITORINGAS
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Valstybinio upių monitoringo planas įvykdytas 100% (minimalus rodiklis - 90 %)
Stebėta 30 upių vietų Ventos, Lielupės ir Nemuno upių baseinų rajonuose (UBR), iš jų:

11 – priežiūros intensyvaus monitoringo
5 - priežiūros intensyvaus monitoringo

14 - veiklos monitoringo

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

Upių būklė:
§Labai gera – Varnelė, Nabrungas, Varduva, Pala, Minija, Kražantė
§Gera – Venta, Agluona, Sruoja, Gomerta, Žvelsa, Vadakstis
§Bloga – Kiršinas, Mūša, Platonis, Daugyvenė, Sidabra

Blogą upių būklę nulėmė azoto ir fosforo teršalai



VANDENŲ APSAUGA
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§ Įgyvendinant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas,    
Šiaulių regione buvo vykdomi investiciniai projektai:
§ pastatytos 6 naujos nuotekų valyklos:

Akmenės r. - 1, Joniškio r. - 1, Mažeikių r. - 2, Radviliškio r. - 2

§ rekonstruotos 4 esamos nuotekų valyklos:
Radviliškio r. - 3, Telšių r. -1

§ Regione yra 138 nuotekų valyklos (NV) turinčios TIPK leidimus
§ Visos didžiausios regiono miestų valyklos yra modernios su azoto ir fosforo šalinimu



VALSTYBINIO STRATEGINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO 
ĮGYVENDINIMAS 
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Vykdant Valstybinio atliekų tvarkymo plano uždavinius:
• 2014 m. buvo suderinti vieni iš svarbiausių komunalinių atliekų mechaninio biologinio 

apdorojimo įrenginių Šiaulių ir Telšių regioniniuose sąvartynuose projektai.

• Organizuotas Šiaulių regionų atliekų priėmimo aikštelių patikrinimas. 
Iš 21 patikrintų aikštelių 16-je rasti pažeidimai: nevykdomas atliekų rūšiavimas, konteineriai 
perpildyti. Taikytos sankcijos.

• Apibendrinta informacija apie Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemas ir jų plėtrą 2013 metais. 

Komunalinių atliekų tvarkymas 2011 2012 2013

Perdirbta / panaudota komunalinių 
atliekų., %

4 6 14

Pašalinta  komunalinių atliekų, % 96 94 86

Perdirbtų/panaudotų ir šalinamų komunalinių atliekų kiekių santykis

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KONTROLĖ 



TERITORIJŲ PLANAVIMAS
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SVARBESNI NAGRINĖTI TERITORIJŲ 
PLANAVIMO DOKUMENTAI:

• Varnių Regioninio Parko ribų ir jo zonų bei buferinės 
apsaugos zonos ribų ir parko tvarkymo planai

• Telšių, Radviliškio, Šiaulių  rajonų žemės 
konsolidacijos projektai 

• Kairių ežero vandens apsaugos juostos ir žaliosios 
jungties nustatymo specialusis planas

SVARBESNI DERINTI STATINIŲ PROJEKTAI:

•Komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo 
pastatų Jėrubaičių k., Babrungo sen., Plungės rajone statybos
techninis projektas

•Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų 
mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių statybos, 
Jurgeliškių kaime 9, Šiaulių r. sav. techninis projektas

•Lokomotyvų depo katilinės, Mažeikių katilinės,  Radviliškio 
miesto katilinės, Šiaulių pietinės katilinės rekonstrukcijos 
projektai



STRATEGINIS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS (SPAV)
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Išaugęs SPAV dokumentų skaičius rodo labiau įvertinamą suminį atskirų projektų poveikį, padeda
pagerinti rengiamų planų ir programų kokybę, identifikuoti naujas vystymosi alternatyvas, sumažinti jų
įgyvendinimo neigiamas pasekmes aplinkai



PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI 
VERTINIMAS 
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Nuo  2014 m.  liepos 1 d. poveikio aplinkai vertinimo dokumentus nagrinėja 
Aplinkos apsaugos agentūra



Reikalavimų nesilaikančių 
įmonių 6 % / 7%, iš jų: 1% / 5% 1% / 10% 2% / 8% 29%/13%

MOKESČIŲ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR UŽ VALSTYBINIŲ 
GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ ADMINISTRAVIMAS
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Nustatyta pažeidimų 
23 / 34 vnt., iš jų: 1 /4 1 / 8 2 / 9 19 / 13

Už aplinkos teršimą 
iš stacionarių taršos 

šaltinių 2014/2013 m.

Už aplinkos teršimą iš 
mobilių taršos šaltinių 

2014/2013 m.
Už gamtos išteklius

2014/2013 m.
Už aplinkos teršimą 
pakuotės, gaminių 

atliekomis 2014/2013 m.

MOKESČIŲ UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS IR TARŠĄ KONTROLĖS REZULTATAI

Taikytas  mokestis didesniu 
tarifu

18 947 / 8 857 (Lt), iš jų:
4 455/
3 723

8 935/
3 450

0/
1 660

5 566/
0

Administracinės nuobaudos
7 950 / 12 050 (Lt), iš jų: 50 / 700 0 / 0 350/

3 300
7 550

/ 8 050

Viso patikrinta
313 / 357 vnt., iš jų: 76 / 80 71 / 78 100 / 109 66 / 90



APLINKOSAUGINIŲ AKCIJŲ VYKDYMAS

232015-05-14

• Organizuota 20 aplinkosauginių akcijų

• Akcijų metu  atlikta 372 patikrinimai, 
kurių metu nustatyta 221 pažeidimas  

• Organizuota akcija, kaip švelniakailių žvėrelių augintojai laikosi aplinkosauginių reikalavimų

Ø Patikrinta 31 auginimo vieta
Ø Surašyti 24 administracinės teisės pažeidimo protokolai, 

iš jų:
11 - ūkinės veiklos vykdymą neatlikus PAV procedūrų 
13 - mėšlo tvarkymo reikalavimų pažeidimai 
Ø Surašyti 24 privalomi nurodymai
Ø Skirta baudų už 23 000 Lt 
Ø Vidutinis baudos dydis 958 Lt



TEISMINIAI PROCESAI
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5 ieškiniai - teisminio nagrinėjimo stadijoje 
už 55 530 Lt (civilinės bylos)

2014 m. pateikti 26 (2013 m. – 18) ieškiniai dėl 
žalos gamtai atlyginimo 188 671 Lt  sumai

2014 m. bendra paskaičiuotų žalų suma –302 974 Lt

Viso geranoriškai padengtų ir išieškotų teisminio
proceso tvarka žalų suma – 105 692 Lt 

Žalų išieškojimo efektyvumas - 35 %

Skirta baudų   270 732 Lt (2013m. – 259 487 Lt)
Išieškota baudų  258 633  Lt (2013m.  - 251 638 Lt)
Baudų išieškojimo efektyvumas - 96 %



VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
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2014 m. pateikti 436 (2013m. - 259) aplinkos apsaugos tematika informacinis pranešimai:
• Šiaulių RAAD internetiniame tinklalapyje – 253
• Spaudoje - 153
• Televizijoje - 30

Informacija teikta dėl teisės aktų pasikeitimo taikymo, avarijų ar įvykių/pažeidimų apžvalga,
poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados, dėl organizuojamų aplinkosauginių akcijų,
gyvosios gamtos apsaugos klausimais, vykdomą švietėjišką veiklą



PASIŪLYMAI 2016 METŲ PRIORITETAMS

n Apleistų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės stiprinimas

n Mokesčių už stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo kontrolės stiprinimas

n Sąvartynuose šalinamų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų kontrolė

n Aplinkosauginių pažeidimų, tvarkant transporto priemones ir eksploatuoti netinkamas
transporto priemones, prevencija

n Mėgėjiškos žvejybos kontrolės stiprinimas
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DĖKOJAME  UŽ DĖMESĮ


