
LIETUVOS RESPUBLIKOS  APLINKOS MINISTERIJOS  
ŠIAULIŲ REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO  

 2010 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau vadinama – ŠRAAD) pajėgumai: 
 Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir 
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 107 (LR vyriausybės nutarimas) 

2010 m. pagrindiniams uždaviniams įgyvendinti skirta 4743,9 tūkst. Lt (2009 m. -5034,1) 
asignavimų, iš jų: darbo užmokesčio lėšų skirta 2617 tūkst. Lt (2009 m.  - 3025), ryšių paslaugoms - 
49,6 tūkst. Lt (2009 m. – 81,3), transporto išlaikymui - 416,7 tūkst. Lt (2009 m. -359,9 ). Departamento 
darbo užmokesčio fondas, lyginant su 2009 m., sumažintas 16 %.   

Atsižvelgiant į tai imtasi veiksmingų priemonių darbo funkcijų ir pareigybių optimizavimui, 
ieškoti kiti teisiniai būdai, nepažeidžiant darbuotojų teisių, užtikrinti departamentui deleguotų funkcijų  
vykdymą naudojantis sumažintomis darbo užmokesčio lėšomis:  

� atliktas departamentui deleguotų funkcijų optimizavimo, padalinių pareigybių ir struktūros, 
įvertinimas;  

� atsisakyta perteklinių ir nebūtinų funkcijų vykdymo, jų dubliavimo, vadovaujantis tarnybiniu 
poreikiu pagrįstais kriterijais, paskirstant jas minimaliam skaičiui darbuotojų, su perspektyva dėl šių 
pareigybių sistemingo vykdymo užtikrinimo ir tolimesnėje departamento veikloje.  
 2010 m. atleisti 9 darbuotojai, panaikintos 5 pareigybės, vidutinė vieno darbuotojo nemokamų 
atostogų trukmė – 14 dienų. Departamente dirbo 96 darbuotojai, iš jų – 79 valstybės tarnautojai, 18 
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.  
 2010/2009 m. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdė 53/58 - pareigūnai pagal kontrolės 
sritis, iš jų 28/32 - aplinkos kokybė ir gamtos išteklių kontrolės srityje; 7/7 – gyvūnijos išteklių 
naudojimo kontrolės srityje; 19/19 -  miškų kontrolės srityje.  
 Atliktų patikrinimų skaičius pagal kontrolės sritis, tenkantis vienam pareigūnui 
2010/2009m.: 46,8/50,7- aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai; 165/135 - gyvūnijos išteklių naudojimo 
kontrolė; 203/201 miškų kontrolė. 
 
Prioritetai: 
I. Atliekų tvarkymo kontrolė 

Stiprinti atliekas tvarkančių įmonių kontrolę, siekiant, kad veikos nutraukimo atveju neliktų 
nesutvarkytų atliekų (kontroliuoti sukauptų atliekų kiekius, peržiūrėti veiklos nutraukimo planus). 

(Išsamesnė informacija apie prioriteto įvykdymą pateikiama tolimesniuose skyriuose) 
II. Aplinkos kokybė 

Patikrinti visus didesnius kaip 300 SG kiaulių kompleksus, įvertinant kaip laikomasi aplinkos 
apsaugos reikalavimų bei įgyvendinamos priemonės (TIPK sąlygos) taršai mažinti ir aplinkai saugoti. 

� 2010 metais patikrinti visi didesni kaip 300 SG kiaulių kompleksai, įvertinta, kaip laikomasi 
aplinkos apsaugos reikalavimų bei įgyvendinamos priemonės taršai mažinti ir aplinkai saugoti. Pagal 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės planą  10-čiai kiaulių auginimo įmonių atnaujinti I-o priedo Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, kuriuose sugriežtintos sąlygos teršalų išmetimui/ 
išleidimui į aplinką, nustatyti teršalų, išmetamų į aplinkos orą, normatyvai, numatytos priemonės oro 
užterštumui mažinti. 

� Normatyvų į aplinkos orą nustatymui, išnagrinėta 10-ties kiaulių auginimo įmonių į 
aplinkos orą išmetamų teršalų inventorizacijų ataskaitos bei 3 vykdomos ūkinės veiklos Poveikio 
aplinkos orui vertinimo ataskaitos. 
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III. Valstybinė miškų kontrolė 

Patikrinti 70 % plynais kirtimais 2005 m. iškirstų želdinių kirtaviečių savalaikį atkūrimą. 
 2010 m. valstybinę miškų kontrolę vykdantys pareigūnai atliko 2006 m. plynai iškirstų 

kirtaviečių atkūrimo kontrolę privačiuose miškuose. 2006 m. privačiuose miškuose plynai iškirsta 
1568,2 ha. Atkūrimo kontrolė atlikta 1208,2 ha plote. Tai sudaro 77 proc. nuo plynai iškirsto ploto. 
Patikrinimo metu nustatyta, kad atkurta 1196,6 ha (99 proc.) patikrinto ploto. Lyginant su 2009 m. 
miškų atkūrimo kontrolės duomenis, miškų atkūrimas privačiuose miškuose gerėja. Pagerėjusį privačių 
miškų atkūrimą įtakojo pareigūnų vykdomas prevencinis darbas, gerėjanti miškų atkūrimo kontrolė, bei 
liberalesnės miško atkūrimo taisyklės.  
IV. Gyvūnijos apsauga 

Sustiprinti brakonieriavimo prevenciją ir kontrolę. 
Patikrinti ne mažiau kaip pusę leidimus naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius turinčių naudoti. 
 

Rodikliai 
Rodiklio 

tipas 
Stebimi parametrai Skaitinė išraiška Įvertinimas,% 

1 2 3 4 5 

GYVŪNIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR KONTROLĖ  

Išaiškinta gyvūnijos 
apsaugos teisės 
aktų pažeidimų: 

Ef 
Iš viso, sk./t.t. 
šiurkščių, sk. 

2009 m. - 692/108 
  2010 m. – 746/55 

16 
15,5 

Verslinės žvejybos 
srityje 

Ef 
Iš viso, sk./t.t. 
šiurkščių, sk. 

2009 m. - 2/0 
2010 m. – 2/2 

 

Mėgėjiškos žūklės 
srityje 

Ef 
Iš viso, sk./t.t. 
šiurkščių, sk. 

2009 m. - 539/70 
2010 m. – 637/29 

13 
14,4 

Specialiosios 
žvejybos srityje 

Ef 
Iš viso, sk./t.t. 
šiurkščių, sk. 

2009 m. – 0/0 
2010 m. – 1/0 

 

Medžioklės srityje Ef 
Iš viso, sk./t.t. 
šiurkščių, sk. 

2009 m. - 132/38 
2010 m. – 89/24 

29 
27 
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Išduota leidimų: 
   205 - naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienetuose;  
   249 - naudoti žūklės plotus. 
 
Patikrinta: 
    92 - leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienetuose 
           turinčių naudotojų veikla;  
     60 - leidimus naudoti žūklės plotus turinčių naudotojų veikla. 
 
Dalyvauta akcijos „Lašiša 2010“ reiduose: 4 savaitės – 35 patikrinimai.  

  
� Gyvūnijos kontrolės rezultatai išaugo dėl geresnio transporto aprūpinimu kuru, daugiau buvo 

organizuota reidų.  
� Ekonominis sunkmetis, žmonių bedarbystė padidino pažeidimų skaičių. 

 
Siūlomi prioritetai 2011 m. 
I. Atliekų tvarkymo kontrolė 

� Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo kontrolė. 
� Nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo kontrolė. 

II. Aplinkos kokybė 
 Patikrinti visus didesnius kaip 300 SG kiaulių kompleksus, įvertinant kaip laikomasi aplinkos 
apsaugos reikalavimų bei įgyvendinamos priemonės (TIPK sąlygos) taršai mažinti ir aplinkai 
saugoti. 

III. Gyvūnijos apsauga 
� Sustiprinti brakonieriavimo prevenciją ir kontrolę. 

 
ŠRAAD veiklos apžvalga pateikiant informaciją laisva forma 
Apie Viešojo administravimo įstatymo IV skyriaus nuostatų dėl administracinės naštos verslui 
mažinimo įgyvendinimą 2010 m. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymu ir Administracinių 
paslaugų teikimo aprašymų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis LR vidaus reikalų ministro 
2009 gruodžio 1 d. įsakymu Nr. IV-644 „Dėl administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo 
rekomendacijų patvirtinimo” 2010 lapkričio 18 d. ŠRAAD direktoriaus įsakymu Nr.V-156 buvo 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos 
departamento teikiamų paslaugų sąrašas. Patvirtintos 58 teikiamos paslaugos, kurios paskelbtos 
ŠRAAD interneto svetainėje. Prie kiekvienos paslaugos pateikiama išsami informacija apie reikiamus 
pateikti dokumentus, kas nagrinės prašymą ir per kiek laiko tai bus atliekama. Daugeliu atvejų asmenys 
galės kreiptis elektroniniu būdu, tai padės sumažinti laiko sąnaudas. 

  Taip pat buvo paskelbtas ŠRAAD interneto svetainėje ir teisės aktų, reguliuojančių ūkio 
subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių 
reikalavimus, sąrašas.Teisės aktų sąrašo paskelbimas kaip viešai paskelbtos konsultacijos pagal Viešojo 
administravimo įstatymą įpareigoja priežiūrą atliekantį subjektą (šiuo atveju RAAD pareigūnus) 
patikrinimo metu ir atliekant kitus priežiūros veiksmus taikyti poveikio priemones tik pagal tuos teisės 
aktus ir už tų teisės aktų nuostatų pažeidimus, kurie įtvirtinti teisės aktų sąraše nurodytuose teisės 
aktuose. 
 2010 m. ŠRAAD patvirtintame objektų kontrolės plane buvo numatyta patikrinti 577 objektus ir 
juose atlikti 724 patikrinimus. Planuoti ir atlikti planiniai patikrinimai, kuriuos privaloma atlikti pagal 
priimtus teisės aktus įmonei, vykdančiai tam tikrą veiklą. Įmonės, kuriose per 3 metus nebuvo nustatyta 
pažeidimų, į kontroliuojamų objektų sąrašą nebuvo įtrauktos. Tokios įmonės yra įtrauktos į 
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pasitikėjimo sąrašus. Neplaniniai patikrinimai atlikti tik esant skundams, o taip pat vykdant Aplinkos 
ministerijos ar Aplinkos apsaugos agentūros pavedimus ar organizuojant akcijas. 
 ŠRAAD teikė Aplinkos ministerijai pasiūlymus dėl funkcijų atsisakymo arba apimčių 
sumažinimo pagal 2010 m. skirtus asignavimus. 
 
Apie gautų ir išnagrinėtų skundų skaičių 2010/2009 m. ir komentarai susiję su jų nagrinėjimu:  

ŠRAAD 2010/2009 m. gauti ir išnagrinėti 549/435 skundai.  
Akmenės rajonas -  2010/2009 m. gauti ir išnagrinėti 23/22 skundai. Pagrinde skundai gauti dėl 

sužeistų paukščių ir žvėrių, neteisėtos žvejybos ar medžioklės, nupjautų ar netinkamai genėtų medžių, 
netinkamo atliekų šalinimo ir deginimo, mėšlo tvarkymo reikalavimų nesilaikymo. 2010-08-17 
Akmenės rajono agentūra gavo Ventos seniūnijos darbuotojų pranešimą, kad Ventos mieste Eglesio 
upelis užterštas srutomis. Paaiškėjo, kad UAB “Saerimner” Skabeikių padalinio darbuotojai vykdė 
laukų, esančių greta Eglesio upelio, tręšimą. Rugpjūčio 17-osios naktį liūtis srutas per drenažo sistemą 
nuplukdė į Eglesio upelį. Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus specialistai paėmė mėginius ir atliko 
debeto matavimus taršos įvertinimui Eglesio upelyje, taip pat paimti mėginiai Ventos upėje aukščiau ir 
žemiau Eglesio upelio žiočių. 2010-08-19 paimti pakartotiniai mėginiai Eglesio upelyje aukščiau ir 
žemiau laistymo laukų, bei nustatyta, kad tarša pasibaigusi. UAB „Saerimner“ atsakingas asmuo 
nubaustas 200 Lt administracine bauda pagal ATPK 86 str. ir įmonei pateiktas 2861,29 Lt ieškinys 
žalai gamtai atlyginti. 

Joniškio rajono agentūra - Ataskaitiniais metais buvo gauti  34 skundai - 3 kartus daugiau nei 
2009 m. Skundai daugiausiai susiję su neleistinais būdais atliekų deginimu, atliekų ir gyvūninės kilmės 
atliekų tvarkymu. Vienas - dėl gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos nuo išsekimo. Iš visų  gautų 
skundų 28  atvejais  informacija pasitvirtino. 

Kelmės rajono agentūra - 2010/2009 m. gauti ir išnagrinėti 84/93 skundai. Skundai labai 
įvairūs, iš jų apie 40% anoniminiai. Skundų pobūdis labai įvairus. Tai ir dėl statomų tinklų, leidžiamų 
nuotekų, pilamų atliekų, deginamų ar ruošiamų deginti atliekų, bėgančių srutų iš mėšlo krūvų, 
pjaunamų medžių, brakonieriavimo medžioklės plotuose ir kt. Apie 35 % skundų nepasiteisino, ypač 
gyvosios gamtos apsaugos srityje. 

Mažeikių rajono agentūra - 2010/2009 m. gauti ir išnagrinėti 54/35 skundai. 
 Pakruojo rajono agentūra - 2010 m. gauta 20 skundų, 6 iš jų nepasitvirtino. 2009 m. gauti         
9 skundai, 2 iš jų nepasitvirtino, Visi skundai išnagrinėti laiku. 

Plungės rajono agentūra - 2010/2009 m. gauti ir išnagrinėti 70/59 skundai. Dažniausiai buvo 
skundžiamasi dėl aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis, aplinkos šiukšlinimo,  kvapų, tręšiant 
laukus mėšlu, bei kvapų iš Telšių regioninio sąvartyno Jėrubaičių k., bebrų daromos žalos ir pan. 

Radviliškio rajono agentūra - 2010 m. išnagrinėti 36 piliečių skundai, iš kurių 20 nepasiteisino. 
2009 m. išnagrinėti 23 piliečių skundai, iš kurių 12 nepasiteisino. Skundų skaičius padidėjo 56 %. 
Didesnė skundų dalis - nepagrįsti. Dauguma atvejų - netinkama piliečių veikla jų privačiose valdose. 
Susiduriama su patekimo į privačią valdą problema, piliečio iškvietimo pasiaiškinimui problema.  
 Telšių rajono agentūra - 2010/2009 m. gauti ir išnagrinėti 32/50 skundai. 

Šiaulių rajono agentūra - 2010/2009 m. gauti ir išnagrinėti 50/23 skundai. Dažniausiai 
pasitaikantys skundai dėl nuotekų išleidimo į drenažines sistemas ar atvirus vandens telkinius ir įvairių 
atliekų deginimas. 

Šiaulių miesto agentūra - 2010/2009 m. gauti ir išnagrinėti 98/107 skundai. Visi šie skundai 
išnagrinėti; nustačius pažeidėjus, jiems taikytos administracinio poveikio priemonės. Gauti skundai dėl 
atliekų netinkamo tvarkymo, žolės ir atliekų deginimų, medžių žalojimo ir kt. Apie pusę skundų, ypač 
anoniminių, nepasitvirtina. Pateikiama informacija, ypač jei ji gaunama per policijos nuovadas, yra 
labai netiksli ir pavėluota. Šios aplinkybės nebeleidžia iki galo išnagrinėti skundus, nustatyti 
kaltininkus ir taikyti jiems administracinio poveikio priemones.   
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          Miškų kontrolės skyrius 2009 m. gavo 12 piliečių skundų, iš jų du - anoniminiai. Skundai gauti 
telefonu arba elektroniniu paštu. 50 proc. gautų skundų pasitvirtino. Daugiausia piliečiai kreipėsi dėl, jų 
manymu, vykdomų neteisėtų miško kirtimų. Atlikus patikrinimus nustatyta, kad ne visais atvejais 
skundai pasitvirtina. Patikrinimų metu buvo nustatyta miško kirtimo tvarkos, medžių žalojimo 
pažeidimai. Vienu atveju nustatytas neteisėtas miško kirtimas - neteisėtai iškirsta 664 ktm. medienos.     
2010 m. Miškų kontrolės skyrius gavo 8 piliečių skundus. Atlikus patikrinimus 50 proc. gautų skundų 
nepasitvirtino. Dviem piliečiam paskirtos administracinės baudos.  

Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija - 2010/2009 m. gauti ir išnagrinėti 8/3 skundai. 
Daugiausia buvo skundžiamasi dėl pergriežtų sankcijų paskyrimo inspektorių, dėl neetatinių aplinkos 
apsaugos pareigūnų veiksmų, dėl medžioklės metu nesilaikoma veterinarinių reikalavimų, ne visais 
atvejais kanopinių žvėrių dorojimo atliekos talpinamos į žvėrienos atliekų duobę, medžiotojų būrelių 
skundai dėl medžioklės plotų vieneto padalinimo. 

 
Apie aplinkos taršos įvykus avariniams atvejams tyrimą, tendencijas ir pan. 

2010 m. avarijų, kurių metu susidarytų ekstremali situacija pagal LR  Vyriausybės 2009 m 
gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1701 patvirtintus Ekstremalių įvykių kriterijus, ŠRAAD kontroliuojamoje 
teritorijoje neįvyko. Palyginus su 2009 metais, įvairaus pobūdžio incidentų ar nedidelės apimties 
avarijų sumažėjo dvigubai. Trys įvykiai susiję su aplinkos teršimu naftos produktais: ties Radviliškiu 
autoavarijos metu ir Šiaulių mieste iš prakirsto kuro bako išsiliejo naftos produktai. Avarijų padariniai 
likviduoti nedelsiant, juos surenkant sorbentais bei panaudojant dispergentus. Gauta informacija apie 
Vijolės upelio teršimą naftos produktais. Nustatyta, kad teršalai pateko per lietaus kanalizacijos 
šulinėlius, skirtus paviršiniam vandeniui surinkti, supylus naftos produktus į šulinėlį. Vis dar pasitaiko 
atvejų, kai bandoma atsikratyti netinkamomis naudoti cheminėmis medžiagomis. Toks atvejis 
užregistruotas Radviliškio raj., kai prie atliekų konteinerio rasta 600 kg chemikalų pakuotėse. 
Cheminės medžiagos išvežtos į UAB “Toksika”. AB “Orlen Lietuva” įvyko avarinis sustojimas 
gamyklos šiluminėje elektrinėje. Incidento metu žmonės nenukentėjo, poveikis aplinkai minimalus.   
 
Inspekcinio darbo planavimas ir rezultatai 
Kaip sudaromi patikrinimų planai, kaip atsižvelgiama į rizikos faktorius, kaip taikomos IMPEL 
rekomendacijos ir kt. ŠRRAD komentarai, susiję su aplinkos apsaugos kontrolės vykdymu, pajėgumais, 
problemomis ir pan.  

Departamento veiklai tinkamai organizuoti sudaromi metų Strateginis veiklos planas, Veiksmų 
programa, Kontroliuojamų objektų patikrinimo planas. Metinę departamento veiksmų programą 
tvirtina departamento direktorius. Patvirtinus metinę departamento veiksmų programą, departamento 
struktūriniai padaliniai rengia metinius kontrolės planus, kuriuose nustatomi atsakingi vykdytojai, 
priemonių įgyvendinimo terminai, priemonių įgyvendinimą kontroliuojantys asmenys. 

Departamente, kaip institucijoje, vykdančioje valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, ypatingai 
didelis dėmesys skiriamas kontroliuojamų objektų patikrinimų planavimui. 

Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos Nr. 2001/331/EB IV skyriaus 
nurodymus dėl minimalių aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijų taikymo inspektavimo 
praktikoje, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 327 “Dėl 
kontroliuojamų objektų tikrinimo dažnumo nustatymo Regionų aplinkos apsaugos departamentuose 
tvarkos”, Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko 2003 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 18 
“Dėl kontroliuojamų objektų sąrašų sudarymo ir patikrinimo planų rengimo departamentų agentūrose” 
(2008 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. VAA1-6 redakcija), Departamento direktoriaus 2010 m.  vasario 10 
d. įsakymu Nr. V-45 patvirtintos kontroliuojamų objektų kontrolės dažnumų nustatymo kriterijų 
formos, agentūrų metinių kontroliuojamų objektų tikrinimo planų, Gyvosios gamtos apsaugos 
inspekcijos metinio tikrinimo plano, metinio miškų kontrolės plano, mokesčių už aplinkos teršimą ir 
gamtos išteklius metinio objektų kontrolės plano formos. Šiuo įsakymu paskirti konkretūs atsakingi už 
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planų parengimą asmenys. Šie planai tvirtinami departamento direktoriaus įsakymu. Departamento 
direktoriaus įsakymu patvirtinta ataskaitos už kontroliuojamų objektų tikrinimo planų vykdymą forma 
bei nustatyti atsiskaitymo terminai. 

Departamento veiklos tikslams pasiekti, nustatyta griežta struktūrinių padalinių planų vykdymo 
kontrolė. 
 
ŠRAAD aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatai aplinkos kokybės srityje 
 
Eil. 
Nr 

Kontrolės sritys ir 
objektai (įrenginiai) 

Kontrolės 
objektų 
skaičius, 
2010 m./ 
2009 m. 

Planuota 
planinių 
patikrinimų, 
2010 m./ 
2009 m., 
skaičius 

Atlikta 
planinių 
patikrinimų, 
2010 m./ 
2009 m., 
skaičius 

Planinių 
patikrinimų, 
kurių metu 
buvo nustatyti 
pažeidimai, 
skaičius  
2010 m./ 
2009 m. 

Neplaninių 
patikrinimų, 
atliktų  
2010m./  
2009 m.  
skaičius 

Neplaninių 
patikrinimų, 
kurių metu 
buvo nustatyti 
pažeidimai, 
skaičius  
2010 m./  
2009 m. 

1 
Atliekų tvarkymo 
objektai, tame tarpe: 

109/116 170/182 170/182 51/35 47/17 26/2 

1.1 
Pavojingas atliekas 
tvarkančių objektų 

27/29 58/61 57/57 17/10 8/5 1/3 

1.2 
Pažymas 
išduodančių įmonių 

7/7 16/18 16/18 3/2 0/0 0/0 

1.3 
EEĮ atliekas 
tvarkančių objektų 

12/7 16/10 16/10 0/0 5/0 1/0 

1.4 
Metalo atliekas 
tvarkančių objektų 

51/53 57/59 57/59 18/14 43/1 43/1 

1.5 

Netinkamas naudoti 
transporto 
priemones 
tvarkančių objektų  

26/27 39/43 39/43 10/6 4/4 2/4 

2 

Apmokestinamą 
pakuotę ir gaminius 
išleidžiančių 
asmenų 

43/182 45/50 45/50 5/8 19/15 16/15 

3 Autoservisai 51/57 45/52 45/52 23/20 38/35 34/44 

4 
Kiti pramonės ir jai 
prilyginti objektai 

442/596 497/692 501/692 135/132 131/104 41/25 

5 Ūkininkų ūkiai 53/83 48/77 34/76 4/5 37/50 13/7 

6 Laivai*       

*Pateikia tik Klaipėdos RAAD 
   
 
 
 
 
 
Nustatytų pažeidimų skaičius pagal sritis 2010/2009 m. (GeoEnviron duomenimis) 
Atliekų tvarkymas  - 255/218 
Aplinkos oro apsauga  - 249/315 
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Cheminės medžiagos - 3/3 
Gyvūnijos naudojimas ir apsauga - 749/697 
Kraštovaizdžio apsauga - 93/116 
Miškų naudojimas, atkūrimas ir apsauga - 238 / 209 
Vandens apsauga - 170/147 
Karjerų eksploatacija - 9/12 
Vandens telkinių pakrančių juostų užtvėrimas - 0/1 
Mokesčiai už gamtos išteklių naudojimą ir aplinkos teršimą – 34/15 
Pareigybiniai - 146/166  
Kiti - 34/13 

* Grafikas - pagal GeoEnviron duomenų bazės duomenis 
 
ŠRAAD aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės metu taikytos priemonės 
 

Eil. 
Nr 

Kontrolės sritys ir 
objektai 

Skirta 
administraci
nių baudų 
pagal ATPK 
2010/2009 
m. skaičius 

Skirta 
administracinių 
baudų pagal 
ATPK 
2010/2009 m. 
Lt 

Sumokėta 
(išieškota) 
administracinių 
baudų pagal 
ATPK 
2010/2009 m. 
Lt 

Pateikta 
pretenzijų ir 
ieškinių  dėl 
žalos aplinkai 
atlyginimo 
2010/2009 m., 
skaičius 

Pateikta 
pretenzijų ir 
ieškinių dėl 
žalos aplinkai 
atlyginimo 
2010/2009 m., 
Lt. 

Sumokėta 
(išieškota) 
ieškinių dėl 
žalos aplinkai 
atlyginimo 
2010/2009 m., 
Lt. 

1 
Atliekų tvarkymo 
objektai, tame tarpe: 

56/37 54100/9000 29100/9000    

1.1 
Pavojingas atliekas 
tvarkančių objektų 

18/11 29100/2000 4100/2000    

1.2 
Pažymas 
išduodančių įmonių 

3/2 850/500 850/500    

1.3 
EEĮ atliekas 
tvarkančių objektų 

1/0 600/0 0/0    

1.4 
Metalo atliekas 
tvarkančių objektų 

34/16 20800/2650 20800/2650    

1.5 
Netinkamas naudoti 
transporto 
priemones 

11/10 2750/4100 2750/4100    

147

170
315

249
218

255
116

93
229

228 697

749166

146
13

34
3

3
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Vandenų

Atmosferos

Atliekų

Kraštovaizdžio

Miškų

Gyvūnijos

Pareigybinių
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2009 m.
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tvarkančių objektų  

2 
Apmokestinamą 
pakuotę ir gaminius 
išleidžiančių asmenų 

22/23 11550/11600 9600/10750 1/0 750/0 750/0 

3 Autoservisai 59/58 10430/9500 10430/9500    

4 
Kiti pramonės ir jai 
prilyginti objektai 

133/132 55700/45005 49325/14895 3/6 39520/15381 35460/15273 

5 Ūkininkų ūkiai 51/53 14020/9800 14020/9800 1/1 512,05/842 512,05/842 

6 
Gyvūnijos išteklių 
naudojimas 

796/695 104032/80109 70788/60924 16/24 13988/11678 11415/17569 

7 
Miškų naudojimas 
atkūrimas ir apsauga 

239 / 209 73848 / 62800 53680/ 60900 26/19 25753/24900 11361/ 24265 

8 Laivai 
      

 
ŠRAAD komentarai, pastebėjimai, pasiūlymai, kylančios problemos dėl taikomų priemonių, tendencijos 
ir pan.     

2010 m. valstybinę miškų kontrolę vykdantys pareigūnai nustatė 239 miško pažaidas, paskirta 
73848 Lt administracinių baudų, išieškota 73 proc. paskirtų administracinių baudų. 2010 m. pareikšti 
26 ieškiniai už neteisėtais miško kirtimais aplinkai padarytą žalą. Ieškinių suma sudaro 25753 Lt. 
Penkiems neteisėto miško kirtimo atvejams prokuratūroje pradėti ikiteisminiai tyrimai. 
 
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros 

Specialistų, nagrinėjančių PŪVPAV dokumentus skaičius 2010/2009 m. – 10/10 
Priimtų išvadų/sprendimų skaičius (atrankos/pilnas PAV) 2010/2009 m. – 136/140 
2010 metais departamento PAVN skyriuje nagrinėtos ataskaitos: 
1. 2010-06-22 gauta Vėjo elektrinių įrengimo Liūnų kaime Telšių rajone Poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaita. Sprendimas priimtas 2010-08-12.  
Telšių rajone, Viešvėnų kadastrinėje vietovėje,  Liūnų kaime, numatoma įrengti dvi Indijos 

gamintojo WTN 250 modelio vėjo elektrines (kilmės šalis – Vokietija), kurių kiekvienos galia sudaro 
250 kW. Kiekvienas vėjo elektrinės (toliau-VE) bokštas užima 0,05 ha žemės sklypo plotą. 
Planuojamame VE sklype numatoma įrengti modulinę transformatorinę su 0,4/10 kW 
transformatoriumi, į kurią generuojama galia perduodama požeminių kabelių linijomis iki elektros oro 
linijos. VE valdymas numatomas distancinis bevielis. Planuojamų statyti VE techniniai duomenys: 
bokšto aukštis – 50 m, rotoriaus skersmuo – 29 m, bendras VE aukštis 65 m, prognozuojama vienos 
VE metinė elektros energijos gamyba, esant 6,0 m/s vidutiniam vėjo greičiui – 450 000 kWh.  

2. 2010-10-28 gauta Porolono gamybos įmonės J. Basanavičiaus g. 103C, Šiauliai, poveikio 
aplinkai vertinimo ataskaita. Sprendimas priimtas 2010-12-01. 

AB „Neaustinių medžiagų fabrikas” teritorijoje J. Basanavičiaus g. 103C Šiauliai, esančiose 
gamybinėse patalpose planuojama įrengti porolono gamybos įmonę, kurioje numatoma gaminti 
poroloną (elastinį putų poliuretaną), skirtą minkštų baldų ir čiužinių gamybai. Planuojamos porolono 
gamybos linijos pajėgumas –280 kg/min. Numatomo gaminti porolono tankis – nuo 21 kg/m3 iki         
35 kg/m3. Per metus planuojama pagaminti iki 4200 t porolono. Numatomi naudoti energetiniai ištekliai 
– elektros energija ir gamtinės dujos, žaliavos – poliolis ir tolueno diizocianatas bei priedai. Porolono 
(elastinio putų poliuretano) gamybos technologinis pagrindas yra cheminė reakcija tarp pagrindinių 
medžiagų poliolio ir tolueno diizocianato, dalyvaujant katalizatoriams ir priedams. Pagal sudarytą 
receptūrą tiksliai nustatytais kiekiais siurbliais  pagrindinės medžiagos sumaišomos su reikalingais 
katalizatoriais, priedais ir vandeniu iki homogeniškos masės. Gauta masės skleistuvu liejama ant 
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padengto popieriumi konvejerio, kuris neša masę į tunelį, kuriame vyksta porolono bloko susidarymas. 
Susidariusį porolono bloką transporteris toliau neša iki pjaustymo mechanizmo, kuris supjausto bloką 
reikalingo ilgio gabalais. Porolono gabalai autokrautuvais vežami į brandinimo patalpą, kur aplinkos 
oro temperatūroje išlaikomi 18 val. iki proceso pabaigos ir temperatūros susivienodinimo per visą 
porolono gabalo tūrį. Iš brandinimo patalpos porolonas vežamas į gatavos produkcijos sandėlį.   
 
ŠRAAD komentarai susiję su PŪV PAV dokumentų nagrinėjimu, terminais, kylančiais neaiškumais, 
konsultacijų ir ekspertų poreikiu ir kt. problemos ir pan. 

Specialistai susidūrė su tokiomis problemomis: 
� Reikėtų patikslinti atsakingos institucijos priimto sprendimo dėl PŪV PAV galiojimo 

terminą, nes neaišku, ar sprendimas galioja 5 metus iki ūkinės veiklos pradžios, ar iki leidimo statybai 
išdavimo, ar teritorinio planavimo dokumento patvirtinimo. Neaišku, ar įmonei gali būti išduodamas 
TIPK leidimas, jei iki jo išdavimo baigėsi PAV sprendimo galiojimo laikas? 

� LR PŪV PAV įsakymo 8 straipsnio 9 dalyje reikėtų numatyti, kad jeigu savivaldybė 
nepanaikina savo priimto neigiamo sprendimo, o po tam tikro laiko (pvz.,3 ar 5 metų) priėmė naują 
sprendimą, kuriuo buvo pritarta, kad būtų pradėtas PŪV PAV procesas, tai užsakovas PAV procesą turi 
pradėti iš naujo, o ne tęsti PAV procedūras.  

� Siūloma numatyti, kiek įmonių vienu metu gali atlikti PAV procedūras analogiškai ūkinei 
veiklai (pvz., naudingų iškasenų  kasybai) toje pačioje teritorijoje. 

� Dažnai pasitaiko netinkamai paruošti dokumentai informacijos atrankai dėl Poveikio aplinkai 
vertinimo. 
 
TIPK leidimai 
Specialistų, rengiančių TIPK leidimus skaičius, 2010/2009 m. 

TIPK leidimus 2010/2009 metais rengė 8 Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus 
(PAVNS) specialistai. 
 TIPK leidimų išdavimas, atnaujinimas, koregavimas ir panaikinimas vykdomas, vadovaujantis 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis 
(Žin., 2002, Nr.85-3684) bei ŠRAAD direktoriaus 2009-01-29 įsakymu Nr.V-23 patvirtinta TIPK 
leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente vidaus 
tvarka. Pagal pastarąją tvarką, atitinkamos agentūros specialistai, patikrinę paraiškas, apie ūkinės 
veiklos vykdytoją pateikia pažymą, o naujo leidimo išdavimo ar leidimo atnaujinimo atveju – ir objekto 
patikrinimo akto kopiją. Pagal minėtą tvarką, paraiškas TIPK leidimams gauti pagal savo 
kompetencijos sritį patikrina ir leidimo dalį “Reikalavimai ūkio subjektų aplinkos monitoringo 
vykdymui” išduoda, bei ūkio subjektų aplinkos monitoringo programas derina ir VAKS specialistai. 
 
� 2010 m. esamų I priedo TIPK leidimų skaičius –30. 
� 2010 m. esamų II priedo TIPK leidimų skaičius –413 
� 2010 m. nagrinėta 191 paraiška TIPK leidimams gauti, koreguoti, atnaujinti, iš jų 30 I-o priedo 
įrenginių. 
� 2009 m. nagrinėta 150 paraiškų TIPK leidimams gauti, koreguoti, atnaujinti,  iš jų 41 I-o priedo 
įrenginių. 
� 2009 m. atnaujintas 1 TIPK I-o priedo leidimas.  
� 2010 m. atnaujinta 11 TIPK I-o priedo leidimų. 1 TIPK I-o priedo leidimas išduotas naujas.  
 
 
2010 metais išduotų, atnaujintų, koreguotų TIPK I-o priedo leidimų sąrašas: 
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Eil. 
Nr. 

Veiklos vykdytojo 
pavadinimas 

Veikla Pajėgumas 
Paraiškos 

priėmimo data 

Leidimo išdavimo, 
atnaujinimo, 

koregavimo data 
1. AB “Akmenės cementas” Cemento gamyba  1400000 t/m 

cemento; 
1200000 t/m 
klinkerio 

Atn.:2010-09-21 Atn.:2010-12-20 
 

2.  UAB “Toksika” Šiaulių 
filialo pavojingų atliekų 
deginimo įrenginys 

Pavojingų atliekų 
deginimas 

1100 kg/val; 
26,4 t/parą, 
8000 t/metus. 
Įrenginio 
nominali galia 
– 6,4 MW/h. 

Gauta:2010-08-
26 

Išd.: 2010-11-11 

3. UAB “Saerimner” 
Skabeikių padalinys (07) 

Intensyvus kiaulių 
auginimas 

1628 SG Atn.:2010-11-12 Atn.:2010-12-28 

4. UAB “Saerimner” Mūšos 
padalinys (03) 

Intensyvus kiaulių 
auginimas 

3024,6 SG Atn.:2010-11-12 Atn.:2010-12-28 

5. UAB “Saerimner” Sajas 
padalinys (04) 

Intensyvus kiaulių 
auginimas 

1665 SG Kor.: 2010-04-21; 
Atn.:2010-10-04 

Kor.:2010-05-20; 
Atn.:2010-12-28 

6. UAB “Berka” Intensyvus kiaulių 
auginimas 

579 SG Atn.:2010-09-20 Atn.:2010-12-28 

7. UAB “Litpirma” Intensyvus kiaulių 
auginimas 

1212 SG Kor.:2010-06-21; 
Atn.:2010-11-12 

Kor.: 2010-07-14; 
Atn.:2010-12-28 

8. UAB “Sidabra” Intensyvus kiaulių 
auginimas 

3285 SG Kor.: 2010-04-28; 
Atn.:2010-10-04 

Kor.2010-05-10; 
Atn.:2010-12-27 

9. UAB “Sidabra” Šeduvos 
padalinys 

Intensyvus kiaulių 
auginimas 

430 SG Atn.:2010-10-05 Atn.:2010-12-27 

10. Stanislovos Krivickienės 
ūkis 

Intensyvus kiaulių 
auginimas 

660 SG Atn.:2010-10-04 Atn.:2010-12-27 

11. ŽŪB “Gražionių bekonas” Intensyvus kiaulių 
auginimas 

875 SG Atn.:2010-11-09 Atn.:2010-12-270 

12. UAB “Eigirdžių agrofirma” Intensyvus kiaulių 
auginimas 

2248 SG Atn.:2010-10-08 Atn.:2010-12-27 

13. AB “Šiaulių energija” 
Pietinė katilinė 

Šiluminės 
energijos gamyba 

projektinis 
šiluminis 
našumas 
263,01 MW); 
max galimas 
pagaminti 
šilumos kiekis 
4733290,8 
MWh 

Kor.:2010-07-22 Kor.:2010-08-20 

14. UAB “Vyturys” (Telšių raj.) Intensyvus 
paukščių 
auginimas 

158 SG 
(395000 vietų) 

Kor.: 2010-07-07 Kor.: 2010-07-12 

15.  UAB “Jondara” Micaičių 
paukštynas 

Intensyvus 
paukščių 
auginimas 

60 SG (150000 
vietų) 

Kor.: 2010-04-30; 
Kor.: 2010-07-15 

Kor.: 2010-05-28; 
Kor.: 2010-08-09 

16. UAB “Kaušėnų paukštynas” Intensyvus 
paukščių 
auginimas 

539 SG ( 77 
000 vietų) 

Kor.:2010-06-21 Kor.:2010-07-13 

17. VšĮ Šiaulių regiono atliekų 
tvarkymo centras. Šiaulių 
regiono komunalinių atliekų 
sąvartynas Aukštrakių 
kaime 

Sąvartyno 
eksploatacija 

Projektinis 
sąvartyno 
pajėgumas – 1 
144 243 m3 
(915 394 t) 
atliekų, 
metinis 

Kor.:2010-03-01 Kor.: 2010-03-15 
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Eil. 
Nr. 

Veiklos vykdytojo 
pavadinimas 

Veikla Pajėgumas 
Paraiškos 

priėmimo data 

Leidimo išdavimo, 
atnaujinimo, 

koregavimo data 
našumas – 65 
566 tonų. 
 

18. UAB “Telšių regiono atliekų 
tvarkymo centras” 
Jėrubaičių sąvartynas 

Sąvartyno 
eksploatacija 

40 000 tonų 
komunalinių 
atliekų per 
metus, iki 160 
t per darbo 
dieną. Per 12 – 
14 
eksploatacijos 
metų 
planuojama 
sukaupti apie 
500 000 tonų 
atliekų. 
 

Kor.: 2010-07-12 Kor.: 2010-07-12 

19. UAB “Rietavo veterinarinė 
sanitarija” 

Gyvulinės kilmės 
atliekų 
utilizavimas 

19300 t/m 
gyvulinių 
audinių atliekų 

Kor.: 2010-04-07 Kor.: 2010-04-19 

20. AB “Orlen Lietuva” Naftos 
perdirbimas, 
naftos produktų 
gamyba 

Naftos 
perdirbimo 
įmonės 
projektinis 
pajėgumas 15 
000 000 t/m 
naftos. 
Gamybinio 
padalinio (GP) 
Nr.5 bendra 
šiluminė galia 
1403 MW. 

Kor.: 2009-12-21; 
Kor.: 2009-07-20 
ATL 
- (Klaidos 
atitaisymas) 
Kor.: 2010-04-02; 
Kor.: 2010-05-24; 
Kor.: 2010-10-04 

Kor.: 2010-01-05; 
Kor.: 2010-02-22; 
Kor.: 2010-03-15; 
Kor.: 2010-05-10; 
Kor.: 2010-06-10; 
Kor.: 2010-10-29 

21. UAB “Mažeikių šilumos 
tinklai” 

Šiluminės 
energijos gamyba 

Katilinės 
projektinis 
pajėgumas 
161,8 MW. 

Kor.:2010-05-14 Kor.: 2010-05-26 

 
ŠRAAD komentarai, susiję su TIPK paraiškų nagrinėjimu, leidimų išdavimu, atnaujinimu, koregavimu, 
terminais, kylančiais neaiškumais, konsultacijų ir ekspertų poreikiu, kt. problemos 

2010 m. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente pagal Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintą planą reikėjo atnaujinti 10 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų 
(TIPKL), išduotų stambiesiems kiaulių auginimo įrenginiams. Būtinybė atnaujinti šiuos leidimus 
atsirado todėl, kad ankstesniuose TIPK leidimuose nebuvo įvertinta oro tarša, nenustatyti normatyvai ir 
nenumatytos priemonės oro užterštumo  mažinimui, kadangi oro tarša iš gyvulininkystės kompleksų 
nebuvo reglamentuota teisės aktais.  

2010 m. buvo išduotas TIPK leidimas UAB “Toksika” Šiaulių filialo pavojingų atliekų 
deginimo įrenginiui. Tokiai veiklai buvo išduotas pirmas TIPK leidimas mūsų šalyje, todėl,  mūsų 
nuomone, tokių paraiškų nagrinėjimui, leidimo sąlygų suformulavimui, departamentai turėtų  gauti 
kvalifikuotų konsultantų ir ekspertų pagalbą. 

Labai daug TIPK leidimų 2010 metais reikėjo koreguoti todėl, kad iki 2011-01-01 privaloma 
atnaujinti atliekų naudojimo ar šalinimo techninius reglamentus (pagal Atliekų tvarkymo taisyklių VI 
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skyriaus ir 13 punkto reikalavimus).  Dažnai paraiškos leidimų koregavimui pristatomos vienu metu, 
todėl trūksta galimybių jas tinkamai įvertinti, suspėti laiku išduoti pakoreguotus leidimus. 

Kadangi paraiškos  TIPK leidimų atnaujinimui ar naujų leidimų gavimui, bei leidimų projektai 
turi būti departamentų siunčiami derinimui į atitinkamas rajonų savivaldybes bei Visuomenės sveikatos 
centrus, mūsų nuomone, 30 dienų laikotarpis, paliktas šių paraiškų  įvertinimui  ir pastabų pateikimui  
yra per trumpas. Neaišku, kaip departamentai turėtų elgtis tuo atveju, jeigu per nustatytą terminą 
nesulaukia išvadų iš savivaldybės ar visuomenės sveikatos centro. 

Mūsų nuomone, visuomenės sveikatos centrai turėtų ne tik įvertinti Paraiškos XI skyrių 
(Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė), bei atitinkamą Leidimo dalį, bet ir šią TIPKL dalį parengti, 
nustatyti joje sąlygas. 

Nelabai aišku, kaip TIPK leidimuose turėtų būti taikomi GPGB normatyvai (pvz., GPGB 
didelių kurą deginančių įrenginių). 

Teisės aktai, reglamentuojantys apyvartinių taršos leidimų (ATL) išdavimą ir prekybą jais, 
nesuderinti su Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo 
taisyklėmis, nors ATL yra sudėtinė TIPK leidimo dalis. 

Daug problemų, susijusių su TIPK leidimų išdavimu,  išlikusių, kaip ir ankstesniais metais: į 
departamentą pateikiamos nekokybiškai parengtos paraiškos (trūksta kvalifikuotų paraiškų rengėjų, ne 
visi įstengia juos pasisamdyti); daug laiko gaištama konsultacijoms (telefonais, atsakinėjant į 
elektroninius ir raštiškus užklausimus, priiminėjant klientus); trūksta tinkamai parengtų GPGB 
dokumentų (ne visi išversti į lietuvių kalbą, adaptuoti LR teisės aktams); šalies ekonominė situacija 
nepalanki GPGB reikalavimų įgyvendinimui; dėl vis didėjančių darbų apimčių PAVNS darbuotojams 
trūksta laiko GPGB dokumentų studijavimui, leidimų spausdinimui ir t.t.. 
   
Dalyvavimas statybos projektų derinime ir statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų 
darbe 
Bendras ŠRAAD dalyvavimo statybų procese aprašymas, kokiuose etapuose/ procedūrose ir kaip 
ŠRAAD dalyvauja, kaip pasirenkami objektai, ŠRAAD patvirtintos vidinės procedūros ir pan.  

 ŠRAAD direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka PAVNS specialistai, savivaldybių 
administracijų prašymu, rengia statinių projektavimo sąlygas. 

Agentūrų vedėjai ir PAVNS specialistai, dalyvaudami Nuolatinėse statybos komisijose pritaria / 
nepritaria statinio projekto aplinkos apsaugos daliai. Svarbesnių ūkinės veiklos objektų, kuriems 
reikalingi TIPK leidimai, atliktos Planuojamos ūkinės veiklos Poveikio aplinkai vertinimo įstatymu 
nustatytos procedūros ar kitais atvejais, projektų aplinkos apsaugos dalis nagrinėjama atitinkamos 
kompetencijos PAVNS specialistų. 
 

Specialistų, išduodančių sąlygas skaičius - 3/3  
Specialistų nagrinėjančių statinių projektus, 2010/2009 m., skaičius - 18/18. 

 2010/2009 m. išduota projektavimo sąlygų - 443/515 
 2010/2009 m. suderinta statinių projektų - 1355/1821 
 2010/2009 m. galutinai atsisakyta derinti projektų –  0/1. 
 
Dalyvavimas statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijose 2010/2009 m., statinių skaičius, kokiais 
atvejais ir kokio padalinio specialistai dalyvauja komisijų darbe. 

Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų darbe ŠRAAD direktoriaus įsakymu nustatyta 
tvarka dalyvauja agentūrų vedėjai (atskirais atvejais ir PAVNS atstovai), išskyrus Šiaulių miesto 
agentūrą. Šiaulių mieste statinių pripažinimo komisijose dalyvauja PAVNS atstovai. 

2010/2009 m. departamento darbuotojai dalyvavo 180/277 statinių pripažinimo komisijose.  
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Komentarai, susiję su projektų nagrinėjimu, derinimu, kylančiais neaiškumais, konsultacijų ir ekspertų 
poreikiu, terminais, kt. problemos 

Nesutvarkyti Statybos įstatymo poįstatyminiai teisės aktai. 
 
Dalyvavimas teritorijų planavimo dokumentų nagrinėjime 
Bendras ŠRAAD dalyvavimo teritorijų planavimo procese aprašymas, kokiuose etapuose/ procedūrose 
ir kaip ŠRAAD dalyvauja, ŠRAAD patvirtintos vidinės procedūros ir pan.  

ŠRAAD direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka PAVNS specialistai savivaldybių administracijų 
prašymu rengia sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti.  

Agentūrų vedėjai ir PAVNS specialistai, dalyvaudami Nuolatinėse statybos komisijose derina / 
nederina teritorijų planavimo dokumentus. Svarbesnių objektų / teritorijų, kuriems reikalingi TIPK 
leidimai, atliktos Planuojamos ūkinės veiklos Poveikio aplinkai vertinimo įstatymu nustatytos 
procedūros ar kitais atvejais, teritorijų planavimo dokumentai nagrinėjami atitinkamos kompetencijos 
PAVNS specialistų. 

Specialistų, išduodančių sąlygas skaičius - 3/3 ir nagrinėjančių teritorijų planavimo 
dokumentus, 2010/2009 m., skaičius  - 18/18. 
 2010/2009 m. išduota sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti - 592/745 
 2010/2009 m. suderinta teritorijų planavimo dokumentų - 598/636 
 2010/2009 m. galutinai atsisakyta derinti teritorijų planavimo dokumentų - 1/0. 
  
Komentarai, susiję su teritorijų planavimo nagrinėjimu, derinimu, kylančiais neaiškumais, konsultacijų 
ir ekspertų poreikiu, terminais, kt. problemos 
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr.D1-837 ,,Dėl Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr.D1-696 ,,Dėl Nuolatinės statybos 
komisijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo” ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios”, 
nenustatyta teritorijų planavimo dokumentų derinimo RAAD tvarka. 
  
Užterštų teritorijų tvarkymas 
Kiek regione yra fiksuota užterštų teritorijų (skaičius/plotas)  

LGT prie AM duomenimis buvo tirtas 11 užterštų teritorijų 13,955 ha plotas, iš kurių nustatytas 
65 687 m2 užterštas plotas.  

UAB „Grota“ atliko inventorizaciją visoje Lietuvos teritorijoje ir nustatė galimus taršos židinius 
(buvę trąšų ir chemikalų (pesticidų) sandėliai, kurie dažniausia nugriauti, buvusios kolūkių remonto 
dirbtuvės ir buvusios naftos bazės). Pavyzdžiui, Akmenės rajone yra inventorizuotos 44 tokios 
teritorijos. Savivaldybės atsakingos už šių teritorijų sutvarkymą. Po ekogeologinių tyrimų ir LGT 
išvadų apie teritorijos užterštumą ir reikalingą jos tvarkymą, ruošiami teritorijos tvarkymo planai.  
2010 metais parengti šių užterštų teritorijų tvarkymo planai: 

� AB “Orlen Lietuva” Naftos perdirbimo produktų gamykloje identifikuotų taršos naftos 
produktais arealų teritorijos tvarkymo planas; 

� buvusio“Elnio” fabriko užterštos teritorijos dalies tvarkymo planas Šiaulių mieste; 
� UAB “Fortum  Joniškio energija”  katilinės Joniškyje Pakluonių g. 57  teritorijos tvarkymo 

planas. 
 
ŠRAAD atliktų veiksmų, susijusių su užterštų teritorijų tyrimu, valymu ir tvarkymu aprašymas, 
neaiškumai, problemos ir pan. 

Joniškio rajonas - Eilę metu UAB“Fortum Joniškio energija" vykdydama požemio monitoringą 
nustatydavo didelį užterštumą naftos produktais. Objektas taikė įvairias priemones taršai mažinti, bet 
taikomos priemonės reikiamų rezultatų nedavė. Ryšium su tuo iš objekto pareikalauta parengti požemio 
valymo programą ir užtikrinti ,kad programa butu įgyvendinta. 
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Šiaulių rajono agentūra -  yra užfiksuotos dvi užterštos teritorijos - Meškuičių ir Voveriškių 
nenaudojami sąvartynai . Per 2010 m. Šiaulių rajono savivaldybė sutvarkė vieną Voveriškių sąvartyną. 

Šiaulių miesto agentūra – 2010 m. atlikti buvusio Zoknių karinio oro uosto ir buvusios AB 
“Elnias” teritorijų ekogeologiniai tyrimai ir 2011 m. bus vykdomi jų valymo darbai.  
 
Komunalinių atliekų tvarkymas 
 Paslaugos užtikrinimas gyventojams (proc.) – 96 % (2009 m.) 
 Rūšiavimo paslaugos gyventojams užtikrinimas (užduoties vykdymas proc.) –2009 m. viena 
antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerinė aikštelė skirta vidutiniškai 430 gyventojams, todėl užduoties 
vykdymas sudaro 100 % 
 2010/2009 m. rūšiuojamų ir perdirbamų atliekų kiekis (proc. nuo viso šalinamų atliekų kiekio)  
3,43 % (2009 m.). Duomenis už 2010 metus savivaldybės pateiks vėliau. 
 Bioskaidžių atliekų kompostavimo įrenginių skaičius, viso ir įrengta 2010 m. – 2 žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikštelės Kairiuose ir Jėrubaičiuose (neįskaitant dumblo saugojimo aikštelių). 2010 m. 
nebuvo įrengtos naujos aikštelės. 
 Stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelių skaičius, viso ir įrengta 2010 m. – Šiaulių 
apskrityje 7-iose savivaldybės teritorijose įrengta viena didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė 
Kairiuose bei 5 rajoniniai atliekų priėmimo punktai, kurie atitinka didelio gabarito atliekų surinkimo 
aikštelių reikalavimus bei rajono savivaldybėse įrengti 29 atliekų priėmimo punktai. Telšių apskrityje 
įrengtos dvi didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelės Mažeikių ir Plungės rajonuose. 2010 metais 
naujų aikštelių nebuvo įrengta. 
 Rūšiavimo įrenginių skaičius, viso ir įrengta 2010 m.- Pirminis komunalinių atliekų rūšiavimas 
vyksta antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerinėse aikštelėse, kurios yra išdėstytos visoje ŠRAAD 
kontroliuojamoje teritorijoje. Penkios savivaldybės yra patvirtinusios antrinių žaliavų surinkimo 
konteinerių stovėjimo aikštelių schemas. Taip pat Šiaulių apskrityje įrengti 34 atliekų priėmimo 
punktai. AB ,,Specializuotas transportas” (Šiaulių m.) ir UAB ,,Valda” (Plungės m.) atlieka 
komunalinių atliekų vežimą bei turi įrengtas antrinių žaliavų rūšiavimo linijas. 
  
Trumpai aprašyti kaip regione užtikrinamas Strateginio atliekų tvarkymo plano įgyvendinimas, kas 
nuveikta šioje srityje? 
 2009 ir 2010 metais buvo vykdomi patikrinimai savivaldybių teritorijose dėl viešosios 
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos ir rūšiavimo paslaugos atitikimo nustatytiems reikalavimams. 
Patikrinimo metu nustatyta, kad savivaldybių teritorijose 2009 metų bėgyje užtikrintas viešosios 
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumas – apie 96 %. Komunalinės atliekų tvarkymo 
sistemos plėtra vyksta labai pamažu, jos prieinamumo gyventojams rodikliai ir 2010 m. kito nežymiai. 
Mišrių komunalinių atliekų surinkimui iš gyventojų naudojama konteinerinė sistema. Dauguma 
individualių namų kvartalų ir kaimiškų teritorijų gyventojai turi individualius konteinerius, daugiabučių 
namų gyventojai mišrias komunalines atliekas šalina tam tikslui įrengtose bendrose aikštelėse. Buityje 
susidarančių pavojingų atliekų surinkimas iš gyventojų vyksta vangiai, kiek geresnė padėtis su 
stambiagabaričių atliekų surinkimu, kurios iš gyventojų surenkamos daugumoje apvažiavimo būdu. 
Antrinių žaliavų konteinerių aikštelių tankumas atitinka nustatytus reikalavimus; trūksta 
stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelių (11 savivaldybių įrengtos 3 stambiagabaričių atliekų 
surinkimo aikštelės ir 34 atliekų priėmimo punktai). Šiaulių apskrityje yra veikiantys 5 rajoniniai 
atliekų priėmimo punktai, kurie atlieka didelio gabarito atliekų surinkimo funkciją. Tuo tarpu, Šiaulių 
mieste yra tik viena tokia aikštelė, kuria dalijamasi su rajono gyventojais. 2010 m. Šiaulių mieste 
parengti dviejų didelio gabarito atliekų aikštelių techniniai projektai. Taip pat patikrinimo metu 
nustatyta, kad ne visos savivaldybės yra parengusios ir patvirtinusios konteinerių aikštelių išdėstymo 
schemas (iš 11 – yra tik 5 (2009 m.)), nėra pakankamai įrengta antrinių žaliavų konteinerių aikštelių 
sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose. Patikrinimo rezultatai aptarti pasitarimuose su 
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savivaldybės atstovais. Pvz.: Akmenės rajono savivaldybės administracija į patikrinimo metu 
nustatytus trūkumus reagavo tinkamai, jau įvyko konkursas, bei rengiama konteinerių aikštelių 
išdėstymo schema. 

Įgyvendintas vienas iš valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano atliekų tvarkymo 
strateginių tikslų - nuo 2009 m. vidurio nepavojingas atliekas šalinti tik Europos Sąjungos reikalavimus 
atitinkančiuose regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose.  

Toliau vykdoma Šiaulių ir Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra. Telšių 
apskrityje liko neuždarytas vienas sąvartynas, neatitinkantis ES reikalavimų, bei užbaigti gerbūvio 
darbus sąvartyno, priklausančio AB ,,ORLEN Lietuva”, teritorijoje. Šiaulių apskrityje – liko uždaryti 
14 didžiųjų rajoninių sąvartynų ir 44 mažesni sąvartynai/šiukšlynai (2010 spalio 1 d. Šiaulių RATC, 
atlikęs viešųjų pirkimų procedūras, pasirašė rangos darbų sutartis „Šiaulių regiono 14 senų rajoninių 
sąvartynų uždarymas“ ).  

2010 m. sutvarkytas didžiausias ŠRAAD kontroliuojamas Kairių sąvartynas, dabar įrengiama 
sąvartyno dujų surinkimo sistema. 2009 m. gale sutvarkytas ir rekultivuotas Aukštrakių odos pramonės 
atliekų sąvartynas. Sąvartyno uždarymo procese atliktas skystų atliekų cheminis apdorojimas ir 
nuvandeninimas bei nuvandenintų atliekų stabilizavimas ir sutirštinimas inertiniais priedais. Šie 
objektai yra kontroliuojami ŠRAAD specialistų, kurie taip pat dalyvauja objektų užbaigimo komisijose. 
Kontroliuojami du, atitinkantys ES reikalavimus, regioniniai nepavojingų atliekų sąvartynai 
Aukštrakiuose ir Jėrubaičiuose.  

Miesto ir rajono savivaldybės kiekvienais metais teikia ataskaitas apie Plano įgyvendinimą. 
Gauti rezultatai apibendrinami ir aptariami su savivaldybės ir RATC atstovais, ieškoma galimybių, kaip 
pagerinti ir savalaikiai vykdyti plano strateginius tikslus ir uždavinius, įgyvendinant atliekų tvarkymo 
sistemą. 

2010 m. savivaldybių taryboms buvo teiktos kiekvienos apskrities „Šiaulių regiono 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų 
tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus projekto galimybių studijos 
parengimo, finansavimo paraiškos rengimo, pirkimo dokumentų investuotojo (rangovo) atrankai 
parengimo, infrastruktūros poveikio aplinkai vertinimo ir Šiaulių regiono komunalinių atliekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros projekto administravimo paslaugų projektas“ galimybių studijos 
ataskaitos. Šiaulių RAAD specialistai dalyvavo šių ataskaitų pristatyme 2-juose savivaldybėse. 

Vykdant Plane numatytą užduotį, kad biologiškai skaidžių atliekų kiekis, patenkantis į 
sąvartynus turi būti sumažintas, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras Šiaulių mieste nuo 2010 m.. 
birželio mėnesio pradėjo bandomąjį projektą, kurio metu individualių namų kvartale gyventojams 
išdalinti 400 vnt. biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų konteineriai. Į šiuos konteinerius gyventojai turi 
dėti tik žaliąsias atliekas, kurios yra atskirai surenkamos ir vežamos į žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelę Kairiuose. 
 
ŠRAAD atliktų veiksmų, susijusių su komunalinių atliekų tvarkymu, aprašymas, neaiškumai, 
tendencijos, planuojami veiksmai, problemos ir pan. 

ŠRAAD vykdo nepavojingų atliekų sąvartynų Jerubaičių k., Plungės r. ir Aukštrakių k. Šiaulių 
r. kontrolę. Telšių regioniniame sąvartyne kyla problemos dėl kvapų sklidimo, gaunami gyventojų 
skundai. Problemai išspręsti organizuojami savivaldybių, visuomenės sveikatos centrų bei RATC 
pasitarimai, griežtinamos atliekų deponavimo sąvartyne sąlygos. Taip pat, viena iš didžiausių problemų 
yra tai, kad didelis nerūšiuotų atliekų kiekis patenka į sąvartynus, todėl sąvartynų užpildymas vyksta 
žymiai greičiau, nei planuota. Taip, Šiaulių apskrities sąvartyno I sekcija užpildyta jau 72%. 
Kontroliuojami taip pat ir sąvartynai, į kurios jau nevežama atliekų, bet jie dar nėra rekultivuoti. 
Pasitaiko, kad šalia įvažiavimų į juos arba pakelėse, būna sukrautos atliekos. Teritorijos teršiamos,nors 
dažniausiai, ir yra įspėjamieji ženklai apie sąvartyno uždarymą, bet kadangi pastoviai šios teritorijos 
neprižiūrimos.  
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Neaišku, kaip reikalauti ir kaip turi būti vykdomas lėšų kaupimas naujų eksploatuojamų 
nepavojingų atliekų sąvartynų  uždarymui/rekultivacijai. 

Gyventojai labai vangiai rūšiuoja antrines žaliavas, pavojingas atliekas, surenkamas mažas 
kiekis baterijų ir akumuliatorių. Nepakankamas antrinių žaliavų konteinerių kiekis miesto teritorijose 
esančiuose soduose didina nerūšiuotų atliekų kiekį bendrame komunalinių atliekų sraute. Todėl, 
būtinas atliekų rūšiavimo skatinimas.  

Trūksta stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelių. Todėl ši paslauga teikiama apvažiavimo 
būdu, bet taip  neužtikrinamas kokybiškas paslaugos teikimas, atliekos paliekamos šalia komunalinių 
atliekų konteinerių (ypač miestuose).  

Kartu su Šiaulių RATC atstovais tikrinamas atliekų išvežimas iš konteinerių, atliekų rūšiavimas 
įmonėse ir prekybos centruose. 

2011 m.ŠRAAD agentūros numato kartu RATC vykdyti komunalinių atliekų tvarkymo antrinių 
žaliavų rūšiavimo įmonėse ir privačiose valdose kontrolę, bei kontroliuoti didelių gabaritų aikštelių 
įrengimo eigą ir kt. 

Atliekų tvarkymo sistema labai lėtai yra įgyvendinama dėl lėšų trūkumo, konkursų apskundimų, 
visuomenės prieštaravimų naujų įrengimų steigimui, pvz. MBA įrenginių statybos Jėrubaičių k. Plano 
uždaviniai ir tikslai neįvykdomi laiku, kadangi trūksta mišrių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo 
įrenginių, bioskaidžių atliekų kompostavimo ir stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelių, todėl 
didelė dalis atliekų keliauja į sąvartynus. 
 
Gyvūnijos išteklių kontrolė 2010/2009 m. 
 Patikrinta leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius - 70/115 
 Patikrinta leidimų naudoti žūklės plotus sąlygų laikymasis - 60/89 
 Išduota leidimų verslinei žvejybai - 3/0 
 Patikrinta verslinių žvejybų - 41/48 
 Išduota leidimų prekiauti laukiniais gyvūnais - 10/3 
 Patikrinta įmonių prekiaujančių laukine gyvūnija - 6/1 
 Dalyvauta vandens telkinių įžuvinimuose - 127/139 
 Išduota licencijų žvejybai - 62/61 
 Išduota ir organizuotas platinimas leidimų mėgėjiškai žvejybai - 4116/5832 

Tikrinant medžioklės dokumentaciją nustatyta, kad dažniausi medžioklės taisyklių pažeidimai 
yra šie: medžiojimas su negaliojančiu medžioklės lapu, medžiojimą be medžioklės vadovo, 
mesdžioklės vadovai ne visada užrašo medžioklės datą, medžioklės lapuose neįrašomi sumedžiotų 
žvėrių licencijų numeriai, neteisingai užpildomos licencijos apie sumedžiotus žvėris. Per ataskaitinį 
laikotarpį buvo nuolat kreipiamas dėmesys į pačios verslinės žūklės vykdymą, dėl nuolatinės kontrolės, 
prevencinės veiklos žvejai mėgėjai įsigyja leidimus žvejoti mėgėjiškos žūklės įrankiais, išnuomotose 
bei valstybiniuose vandens telkiniuose. Šiaulių regiono parduotuvės ir įmonės prekiaujančios gyvūnais, 
jų dalimis ir gaminiais laiku kreipiasi dėl leidimų išdavimo užsiimti šią veiklą. 
 
Miškų kontrolė 2010/2009 m.  

Privačių miško sklypų skaičius – 40,9 / 40,9 tūkst. vnt 
Patikrinta miško sklypų įvertinant jų atitikimą leidimams, miškotvarkos projektams, kitiems 

nustatytiems miško naudojimo, atkūrimo ir apsaugos reikalavimams – 3855 /  4624 vnt. 
Pateikta derinti miškotvarkos projektų - 637/312 vnt. 
Suderinta miškotvarkos projektų - 631/299 vnt. 
Išduota leidimų kirsti mišką privačiuose miškuose -1654/1284 vnt. 
Išduota leidimų kirsti mišką valstybiniuose miškuose  -1688/ 1860 vnt. 
ŠRAAD kontroliuojamų privačių miškų plotas ir privačių valdų skaičius pastaraisiais metais 

išlieka stabilus Privačių miškų plotas sudaro 151,8 tūkst. ha ir 40,9 tūkst. vnt. privačių miško valdų. 
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Pareigūnai patikrino 3855 privačias miško valdas. Per 2010 m. patikrintų privačių miško valdų skaičius 
lyginant su 2009 m. sumažėjo 17 proc. Tai sąlygojo sumažėjęs valstybinę miškų kontrolę vykdančių 
pareigūnų skaičius. 2010 m. dvigubai išaugo pateiktų derinti ir suderintų individualių miškotvarkos 
projektų skaičius. Privačių miškų savininkams išduota apie 30 proc. daugiau leidimų kirsti mišką. Tai 
sąlygojo išaugusi medienos  paklausa. 

 
Plynais kirtimais privačiuose miškuose 2001-2006 metais iškirstų želdinių kirtaviečių 

atkūrimo dinamika: 
2010 m. valstybinę miškų kontrolę vykdantys pareigūnai tikrino prieš tris metus plynai iškirstų 

kirtaviečių atkūrimą. Plynai iškirstų  kirtaviečių atkūrimas privačiuose miškuose pagerėjo. Pagerėjusį 
privačių miškų atkūrimą įtakojo pareigūnų vykdomas prevencinis darbas, gerėjanti miškų atkūrimo 
kontrolė, bei liberalesni  miško atkūrimo nuostatai..  

 

Metai 
Iškirsta 

plynai, ha 
Patikrintas 

atkūrimas, ha 
Atkurta 

kirtaviečių, ha 
Neatkurtas plotas, 

ha /% 
2001 1210,4 875,2 729,8 145,4 / 16 
2002 1593,3 1349,0 1229,9 119,1 / 9 
2003 1715,2 1531,0 1463,7 67,3 / 4 
2004 1909,8 1863,2 1819,2 44 / 2 
2005 1647,3 1245,1 1234,1 11 / 1 
2006 1568,2 1208,2 1196,6 11,6 / 1 
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Nustatytas neteisėtai iškirstos medienos kiekis, neteisėtai iškirsta vidutiniškai iš 1000 ha privačių miškų 
ir išaiškinta kaltininkų: 

Privačiuose miškuose (m3) - 2299 / 2415 
Vidutiniškai iškirsta privačiuose miškuose iš 1000 ha - 16 / 16 (m3) 
Valstybiniuose miškuose (m3) – 1,0 / 1,0  
Išaiškinta kaltininkų (proc.) – 81 / 75  
2010 m. privačiuose miškuose neteisėtai iškirsta 2299 ktm medienos. Šis kiekis lyginant su 

2009 m. sumažėjo 5 proc. Vidutiniškai iš 1000 ha privačių miškų neteisėtai iškertama apie 16 ktm 
medienos. Valstybiniuose miškuose šis kiekis sudaro 1 ktm iš 1000 ha. 
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Valstybinės analitinės kontrolės veikla 2010/2009 m. 
 VAKS darbuotojų skaičius 10/10 
 Paimta mėginių 716/743 
 Atlikta analizių 8045/8355 
 Patikrinta ūkio subjektų 252/247 
 Atlikta patikrinimų 439/454 
 Atlikta kontrolinių analizių 27/46 
 Patikrinta ūkio subjektų laboratorijų 8/8 
  
ŠRAAD komentarai, susiję su valstybinės laboratorinės kontrolės ir aplinkos monitoringo atlikimu, 
kylančiais neaiškumais bei problemomis 

Pagal dirbančių darbuotojų skaičių (10 darbuotojų) VAKS kontrolės vykdymo galimybės yra 
ribotos, nes pirmoje eilėje yra valstybinių upių vandens ir aplinkos oro kokybės monitoringų 
vykdymas. Dėl šių priežasčių, į kontrolės planus įtraukta tik ~ 60 % kontroliuotinų  ūkio subjektų 
(vandens 65 %, oro 54 %).  

Didelių laiko sąnaudų pareikalavo: 
� ŠRAAD laboratorijos modernizavimas (AM 2008-10-31 įsakymas  Nr.D1-580 VP3-1.4-AM-

07-V priemonės „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ valstybės projektų 
sąrašas Nr.01);  

� Naujos laboratorinės įrangos ir matavimo metodų  įdiegimas; 
� Kokybės vadovo techninių reikalavimų procedūrų rengimas ir įdiegimas, pasirengimas 

laboratorijos akreditacijai (LST  ISO/IEC 17025 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų 
kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai). 
 
Mokesčiai ir žala 

2010 m. departamento pareigūnai vykdė mokesčių apskaičiavimo teisingumo kontrolę. Per 
ataskaitinius metus Šiaulių regione viso patikrinta 344  įmonės dėl mokesčių už aplinkos teršimą iš 
mobilių taršos šaltinių ir stacionarių taršos šaltinių - 214, už aplinkos teršimą pakuotės ir 
apmokestinamųjų gaminių atliekomis -68, už valstybinius gamtos išteklius – 62, nustatyti 34 
pažeidimai.  
2009 m.  buvo patikrinta 291 įmonė, už aplinkos teršimą pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių 
atliekomis -63, už valstybinius gamtos išteklius – 63, nustatyta 15  pažeidimų Lyginant su 2009 metais 
patikrinimų skaičius padidėjo 17 %. 

Įmonės, kurios nedeklaravo ir nesumokėjo mokesčio už apmokestinamuosius gaminius ir už 
aplinkos teršimą pakuotės atliekomis bei teršimą iš mobilių taršos šaltinių, buvo informuotos apie 
prievolę deklaruoti ir sumokėti šį mokestį elektroniniu paštu bei faksu. 

Siekdami glaudaus bendradarbiavimo tarp departamentų  ir tobulinant specialistų ir aplinkos 
apsaugos valstybės kontrolės pareigūnų kvalifikaciją buvo suorganizuotas seminaras-diskusija 
Mokesčių už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo  kontrolės klausimais, su Klaipėdos regiono 
aplinkos apsaugos departamento specialistais, kurio metu buvo  aptarti  mokesčių už aplinkos teršimą iš 
mobilių taršos šaltinių ir stacionarių  taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo klausimai, pasidalinta 
savo patirtimi ir aptartos problemos, iškylančios vykdant aplinkosauginių mokesčių  kontrolę.    

Atvejų kai buvo paskaičiuota žala didesnė nei 50 tūkst. litų 2010 m. nebuvo. 
Probleminių žalų, padarytų gamtai, išieškojimas per teismus sistemingai auga, pvz.:  

2008 metais į teismus kreiptasi 12 kartų, bendra priteista suma 11557,02 Lt, žalos  išieškojimo procesas 
užbaigtas dėl 7 ieškinių;  
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2009 metais į teismus kreiptasi 13 kartų, bendra priteista suma 44241,77 Lt iš jų 2-jų ieškinių 
teismuose atsisakyta, nes žalą kalti asmenys proceso eigoje padengė. žalos išieškojimo procesas 
užbaigtas dėl 6 ieškinių; 

2010 metais į teismus kreiptasi 33 kartus, bendrai pateikta ieškinių 167847,19 Lt , iš šios sumos 
šiai dienai priteista 24539,92 Lt, vienas 1760 Lt ieškinys teismo atmestas, 21 ieškinys yra  teisminio 
nagrinėjimo stadijoje, žalos išieškojimo procesas užbaigtas dėl 6 ieškinių.  

Įvertinus, tai, kad kreipimosi į teismus atvejų skaičius, dėl Gamtai padarytų žalų, kiekvienais 
metais  didėja, todėl sutinkamai su CPK 639 ir 640 str. vykdomojo rašto vykdymo proceso metu, 
departamente griežčiau reglamentuota bendradarbiavimo su antstoliais tvarka. Departamento 
pareigūnams nurodyta domėtis vykdymo eiga, nuo iki priverstinio vykdymo proceso pradžios, laikantis 
CPK 663, 664, 665 str. nustatytos eilės ir būtinumą raštu nurodyti, iš kokio skolininko turto ar pajamų 
vykyti išieškojimą pirmiausia, o esant būtinumui dalyvauti atliekant priverstinio vykdymo veiksmus, 
susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, gauti pažymas apie vykdymo eigą, esant būtinumui 
ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą, apskųsti antstolio veiksmus, reikšti prašymus, nušalinimus 
(CPK 636, 637 str.), o žalos padengimo atveju atsisakyti išieškojimo (CPK 641 str.)., kontroliuojant šį 
procesą iki jo pabaigos, užtikrinant savalaikį ir maksimalų žalos išieškojimą. 

LR AM Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamente  paskirtų administracinių baudų 
pažeidėjai sumokėjo geranoriškai 81,9% baudų. 

Iš viso ŠRAAD  perduota antstoliams – 40 bylų. Baudų išieškojimo efektyvumas-20,6 % 
Visi valstybiniai inspektoriai, kurie skiria administracines baudas, rūpinasi jų išieškojimu. 

Informacija, reikalinga prievolių formavimui: asmens, kuriam paskirta bauda duomenys (vardas, 
pavardė, pavadinimas, kodas, pan.); kada ir už kokio teisės akto pažeidimą paskirtas bauda; paskirtos 
baudos dydis ir sumokėjimo terminas, kaupiama ir sisteminama administracinėse bylose, kurios 
saugomos 5 metus, administracinių baudų registracijos žurnaluose, kurie saugomi 10 metų ir nuo    
2004 metų administracinių bylų duomenys suvedami į GeoEnviron duomenų bazę. Informacija 
reikalinga prievolių formavimui kaupiama ir sisteminama vadovaujantis 2004 m. spalio 28 d. Aplinkos 
ministro įsakymu Nr. D1-559 „Dėl administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų 
blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“ 14 punktu, kuris nurodo, kad kiekvienam Aplinkos ministerijos sistemos institucijos 
padaliniui, kurio pareigūnai turi teisę surašyti Protokolus, yra išduodamas vienas Bylų registras (toliau 
– Registras) (šio įsakymo 5 priedas). Bylų registravimo apskaita gali būti vykdoma ir skaitmeniniu 
būdu, tačiau ir tada būtina pildyti Registrą. Registras gali būti neišduodamas, jei padalinyje per metus 
išnagrinėjama mažiau nei trys Bylos ir yra padalinio prašymas neišduoti Registro. Registre bylos 
registruojamos, kol bus užpildyti visi lapai. Šiame Registre ir registruojami visi duomenys, t.y. asmens, 
kuriam paskirta bauda duomenys (vardas, pavardė, pavadinimas, kodas, pan.); kada ir už kokio teisės 
akto pažeidimą paskirtas bauda;  paskirtos baudos dydis ir sumokėjimo terminas. 

Paskirtų baudų sumokėjimo kontrolės procesą taip pat nustato jau minėtas 2004 m. spalio 28 d. 
Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-559 „Dėl administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų 
dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo 
taisyklių patvirtinimo“. Šių taisyklių 39 punktas nurodo, kad Nutarimo skirti administracinę nuobaudą 
vykdymo kontrolę atlieka Nutarimą priėmęs pareigūnas, kuris taip pat nagrinėja klausimus, susijusius 
su Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymu.Kaip papildomą kontrolės priemonę šių taisyklių 
57 punktas nurodo, kad Įstatymų reikalavimų laikymąsi, taikant administracines nuobaudas už 
administracinius teisės pažeidimus, ne rečiau kaip vieną kartą per metus kontroliuoja Aplinkos 
ministerijos sistemos institucijų vadovai, jų sudarytos komisijos arba kiti institucijų vadovų įgalioti 
asmenys. 
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