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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m.
d. įsakymu Nr. D1APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) 2021 m. veiklos prioritetai:
1. Siekiant didinti sudėtingų (potencialiai pavojingų / taršių) gamybinių / pramoninių objektų (TIPK / SEVESO įrenginiai) taršos prevencijos
ir kontrolės efektyvumą bei tinkamai valdyti su didele žala aplinkai susijusius įvykius, sustiprinti Departamento analitinius pajėgumus ir pareigūnų
kompetenciją, sudaryti teisines / organizacines prielaidas, prireikus pasitelkti išorės ekspertus, bendradarbiauti su Aplinkos apsaugos agentūra.
2. Efektyvesnės pavojingųjų cheminių medžiagų patekimo į aplinką prevencijos tikslu didinti pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių
naudojimo ir importo dideliais kiekiais kontrolės efektyvumą.
3. Stiprinti aplinkos taršos išleidžiamomis netinkamai išvalytomis nuotekomis kontrolę.
4. Sukurti efektyvią ūkinės veiklos vykdytojų konsultavimo sistemą.
Departamento 2021 m. veiklos efektyvumo didinimo priemonės:
1. Didinti žaliųjų pirkimų būdu įsigyjamų prekių, darbų ir paslaugų dalį nuo įstaigos bendros viešųjų pirkimų vertės (siektina reikšmė –
30 proc.*).
2. Parengti įstaigos tausaus išteklių naudojimo priemonių planą, numatant diegti EMAS ir kitas išteklių taupymą skatinančias priemones.
3. Kurti efektyvią tarpinstitucinę sistemą, kuri užtikrintų nusikaltimų aplinkai prevenciją ir atliekamų tyrimų rezultatyvumą.
4. Didinti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos organizavimo efektyvumą.
5. Sukurti efektyvią kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašo sudarymo ir automatizuotos jų vykdomos veiklos rizikingumo vertinimo bei
kontrolės ar prevencinės veiklos planinių priemonių parinkimo sistemą.
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Priemonės
kodas

01.30.02.01.01

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, 01.30
1.1.1. Rezultato kriterijus.
1. Nustatyti
1.1. Sustiprinti kontrolės ir
Organizuota reidų, skirtų
aplinkosaugines sąlygas
pažeidimų prevencijos
gyvosios gamtos ir vandens
ūkinei veiklai bei vykdyti efektyvumą gyvūnijos išteklių
telkinių pakrančių apsaugai
nustatytų aplinkosauginių naudojimo srityje ( žuvų
sąlygų, gyvūnijos ir jūros įveisimo kontrolės, migruojančių (reidų skaičius, vnt.) – 2000
aplinkos apsaugos
žuvų apsaugos, medžiojamųjų
1.1.2. Rezultato kriterijus.
reikalavimų laikymosi
gyvūnų išteklių naudojimo ,
Planine tvarka patikrinta
valstybinę kontrolę,
vandens telkinių pakrančių
leidimus naudoti medžiojamųjų
objektų taršos valstybinę apsaugos srityse)
gyvūnų išteklius medžioklės
laboratorinę kontrolę bei
plotų vienetuose turinčių
aplinkosauginių
naudotojų veikla (dalis nuo visų
pažeidimų prevenciją
naudotojų, proc.) – 15
1.1.3. Rezultato kriterijus.
Atlikta žvejybos plotų naudotojų
veiklos patikrinimų (patikrinimų
prieaugis lyginant su 2020 m.,
proc.) – 60 (2020 m. – 135 vnt.,
2021 m. – 216 vnt.)
1.1.4. Proceso kriterijus.
Įvykdytos sustiprintos tikslinės
gyvosios gamtos apsaugos
priemonės – akcijos „Lydeka“,
„Lašiša“, „Ungurys“,
„Medžioklė“

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Valdybų
viršininkai

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Pagal
patvirtintą
akcijų
vykdymo
planą

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
7560
tūkst.
eurų

3

1.2. Vykdyti sustiprintą
prekybos laukiniais gyvūnais ir
jų laikymo nelaisvėje kontrolę

1.1.5. Rezultato kriterijus.
Neplanine tvarka atlikta
juridinių ir fizinių asmenų
patikrų (pagal prekybos vietas ir
internetinius skelbimus) dėl
prekybos neleistinomis žvejybos
priemonėmis (vnt.) – 8
1.2.1. Rezultato kriterijus.
Atlikta planinių patikrinimų dėl
laukinių gyvūnų laikymo
nelaisvėje atitikties nustatytiems
reikalavimams (patikrinimų
prieaugis lyginant su 2020 m.,
proc.) – 30 (2020 m. – 310 vnt.,
2021 m. – 405 vnt.)
1.2.2. Rezultato kriterijus.
Neplanine tvarka atliktų
juridinių ir fizinių asmenų
patikrų (pagal prekybos vietas ir
internetinius skelbimus) dėl
prekybos laukiniais gyvūnais, jų
dalimis arba gaminiais iš jų
(vnt.) – 90 (2020 m.– 60)
1.2.3. Proceso kriterijus. Atlikta
patikrinimų dėl laukinių gyvūnų
laikymo nelaisvėje efektyvumo,
jų metu atliktos prevencinės
veiklos bei nustatytų pažeidimų
analizė, teikti pasiūlymai dėl
teisės aktų, patikrinimo proceso
ir veiklos rizikos vertinimo
tobulinimo (vnt.) – 1

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

IV ketv.
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1.3. Vykdyti sustiprintą
migruojančių žuvų apsaugos
kontrolę Kuršių mariose
1.4. Didinti neetatinių aplinkos
apsaugos inspektorių veiklos
organizavimo efektyvumą

1.5. Vykdyti sudėtingų
(potencialiai pavojingų / taršių)
gamybinių / pramoninių objektų
(TIPK / SEVESO įrenginiai)
taršos prevenciją ir kontrolę

1.2.4. Proceso kriterijus.
Parengti kontrolės pareigūnų
veiklos paimant, konfiskuojant
laukinius gyvūnus (teisės aktų
pažeidimų atvejais) schemą
(laukinių gyvūnų paėmimo,
konfiskavimo instrukcija) (vnt.)
–1
1.3.1. Rezultato kriterijus.
Atlikta reidų, skirtų
migruojančių žuvų apsaugai,
Kuršių mariose (vnt.) – 60
1.4.1. Rezultato kriterijus.
Organizuoti intensyvesnį
neetatinių aplinkos apsaugos
inspektorių dalyvavimą aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnų vykdomuose
patikrinimuose (vidutinis
neetatinio aplinkos apsaugos
inspektoriaus dalyvavimo
patikrinimuose skaičius, vnt.) –
3
1.5.1. Rezultato kriterijus.
Patikrinta Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės
leidimais nustatytomis
sąlygomis bei normatyvais
reguliuojamų objektų dalis
(proc.) – 100
1.5.2. Rezultato kriterijus.
Patikrinta pavojingųjų objektų,
kuriuose pavojingųjų medžiagų
kiekiai taikant žemesniojo ar

III ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

Aplinkos
kokybės
departamento
direktorius,
valdybų
viršininkai

I–IV ketv.

I–IV ketv.
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1.6. Sustiprinti kontrolės ir
pažeidimų prevencijos
efektyvumą atliekų kaupimo
(laikymo), „pavertimo“ ne
atliekomis ir palikimo tvarkyti
valstybės lėšomis srityje

aukštesniojo lygio reikalavimus
prilygsta nustatytiesiems
kvalifikaciniams kiekiams ar
juos viršija, dalis pagal
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus patvirtintą 2021 m.
patikrinimų planą (vnt.) – 27
1.6.1. Rezultato kriterijus.
Patikrinta įregistruotų atliekas
tvarkančių įmonių (vnt.) – 500
1.6.2. Proceso kriterijus.
Siekiant užkardyti nelegalų
atliekų gabenimą, įvykdyta
tikslinė priemonė, skirta
efektyvesnei atliekų vežimo
pažeidimų prevencijai ir
kontrolei – aplinkosauginė
akcija „Atliekų vežimas“ (vnt.) –
1
1.6.3. Rezultato kriterijus.
Siekiant sumažinti valstybės
lėšomis tvarkomų
bankrutuojančių ūkio subjektų
paliktų atliekų kiekį, atlikta
neplaninių patikrinimų pagal
Audito, apskaitos, turto
vertinimo ir nemokumo valdymo
tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos
pateiktus duomenis apie
juridinius asmenis, kuriems
pradėtos / baigtos nemokumo
procedūros (vnt.) – 10

Aplinkos
kokybės
departamento
direktorius,
valdybų
viršininkai

I–IV ketv.

Aplinkos
kokybės
departamento
direktorius

III ketv.

Pagal
patvirtintą
akcijų
vykdymo
planą
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1.7. Vykdyti sustiprintą
eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių ir jų dalių
nelegalaus tvarkymo prevenciją
ir kontrolę

1.8. Vykdyti sustiprintą
pavojingų atliekų darytojų /
turėtojų kontrolę, užtikrinant
pavojingųjų atliekų tinkamą
apskaitą ir tvarkymą, vykdant
neteisėto pavojingų atliekų
šalinimo / atsikratymo į
nuotakyną, komunalinį srautą ar
pan. prevenciją

1.7.1. Proceso kriterijus.
Siekiant išaiškinti nelegalius
eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių
tvarkytojus ir transporto
priemones į vidaus rinką
išleidžiančius gamintojus ir
importuotojus,
bendradarbiaujant su kitomis
institucijomis vykdyti reidus
(netikėtus patikrinimus)
aplinkosauginės akcijos
„Garažiukas“ metu (reidų
skaičius, vnt.) – 150
1.8.1. Rezultato kriterijus.
Atlikta ūkio subjektų planinių
patikrinimų atliekų tvarkymo
srityje (patikrinimų prieaugis
lyginant su 2020 m., proc.) – 25
(2020 m. – 1400 vnt., 2021 m. –
1750 vnt.)
1.8.2. Rezultato kriterijus.
Siekiant sustiprinti kontrolę, kad
nebūtų atliekų atsikratymo per
nuotakyną, patikrinta vandens
aplinkai pavojingas chemines
medžiagas ūkinėje veikloje
naudojančių ūkio subjektų (vnt.)
– 10

Valdybų
viršininkai

Pagal
patvirtintą
akcijų
vykdymo
planą

Aplinkos
kokybės
departamento
direktorius,
valdybų
viršininkai

I–IV ketv.

I–IV ketv.
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1.9. Vykdyti sustiprintą aplinkos
oro taršos prevenciją ir kontrolę
miestų teritorijose

1.9.1. Rezultato kriterijus.
Didžiuosiuose miestuose
(Vilnius, Kaunas, Klaipėda,
Šiauliai, Panevėžys) atlikta ūkio
subjektų patikrinimų aplinkos
oro taršos kontrolės srityje
(patikrinimų prieaugis lyginant
su 2020 m., proc.) – 33 (2020 m.
– 150 vnt., 2021 m. – 200 vnt.)
1.10. Sustiprinti kontrolės
1.10.1. Rezultato kriterijus.
efektyvumą / pajėgumus
Atlikta ūkio subjektų
aplinkai pavojingų cheminių
patikrinimų cheminių medžiagų
medžiagų naudojimo srityje,
ir cheminių mišinių naudojimo
siekiant efektyvios,
srityje (patikrinimų prieaugis
konsultuojančios, padedančios
lyginant su 2020 m., proc.) – 40
kontrolės
(2020 m. – 85 vnt., 2021 m. –
120 vnt.)
1.10.2. Proceso kriterijus.
Išanalizavus ir perskirsčius
žmogiškuosius išteklius,
padidinta (2 pareigūnais)
aplinkai pavojingų cheminių
medžiagų naudojimo srityje
kontrolę vykdančių pareigūnų
grupė (vnt.) – 1**
1.11. Vykdyti Apyvartinių taršos 1.11.1. Rezultato kriterijus.
leidimų sistemoje dalyvaujančių Patikrinta Apyvartinių taršos
ūkio subjektų eksploatuojamų
leidimų sistemoje dalyvaujančių
šiltnamio efektą sukeliančias
ūkio subjektų eksploatuojamų
dujas išmetančių įrenginių
įrenginių (įrenginių skaičius,
deklaruojamo pajėgumų
vnt.) – 10
atitikties faktinėms aplinkybėms
vertinimą (patikrą)

I–IV ketv.

Aplinkos
kokybės
departamento
direktorius

I–IV ketv.

IV ketv.

Aplinkos
kokybės
departamento
direktorius

I–IV ketv.
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1.12. Vykdyti tvenkinių
naudojimo ir priežiūros
reikalavimų laikymosi kontrolę,
vykdant upių natūralaus
hidrologinio režimo apsaugą,
užtikrinant laisvą žuvų
migraciją.

1.13.Tikrinti laivus, įplaukusius
į Lietuvos vidaus vandenis,
teritorinę jūrą, išskirtinę
ekonominę zoną, ir įvertinti, ar
jie atitinka nustatytus
aplinkosaugos reikalavimus
1.14. Vykdyti individualių ir
grupinių nuotekų tvarkymo
įrenginių kontrolę

1.12.1. Rezultato kriterijus.
Atlikta hidroelektrinių
patikrinimų (dalis nuo visų
eksploatuojamų hidroelektrinių,
proc.) – 80
1.12.2. Rezultato kriterijus.
Atlikta žuvitakių lašišinėms
žuvims patikrų (vnt.) – 40

Valdybų
viršininkai

I–IV ketv.

1.12.3. Proceso kriterijus.
Atlikta hidroelektrinių
patikrinimų efektyvumo, jų metu
atliktos prevencinės veiklos bei
nustatytų pažeidimų analizės,
teikti pasiūlymai dėl teisės aktų,
patikrinimo proceso ir veiklos
rizikos vertinimo tobulinimo
(vnt.) – 1
1.13.1. Rezultato kriterijus.
Patikrinta laivų, įplaukusių į
Lietuvos vidaus vandenis,
teritorinę jūrą, išskirtinę
ekonominę zoną, įvertinant jų
atitikimą nustatytiems
aplinkosaugos reikalavimams,
dalis (proc.) – 10 (175 vnt.)
1.14.1. Rezultato kriterijus.
Atlikti nuotekų tvarkytojų,
neprisijungusių prie
centralizuotų nuotekų tvarkymo
sistemų, patikrų (reidų, vnt.) –
100

Aplinkos
kokybės
departamento
direktorius

IV ketv.

Klaipėdos
valdybos
viršininkas

I–IV ketv.

Valdybų
viršininkai

I–IV ketv.

I–IV ketv.
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1.15. Kurti efektyvią
tarpinstitucinę sistemą, kuri
užtikrintų nusikaltimų aplinkai
prevenciją ir atliekamų tyrimų
rezultatyvumą

1.15.1. Proceso kriterijus. Siekti
operatyviai užkardyti, tirti
aplinkosauginius pažeidimus,
pasirašyti susitarimus su
Aplinkos apsaugos agentūra ir
Lietuvos geologijos tarnyba prie
Aplinkos ministerijos dėl
efektyvios informacijos
apsikeitimo sistemos kūrimo
(vnt.) – 2

1.16. Organizuoti visuomenės
informavimo kampaniją želdynų
teisinio reguliavimo klausimais,
ypatingą dėmesį skiriant leidimų
saugotiniems želdiniams kirsti
išdavimo tvarkai bei medžių ir
krūmų veisimo, priežiūros ir
tvarkymo reikalavimams

1.16.1. Proceso kriterijus.
Organizuota visuomenės
informavimo kampanija želdynų
teisinio reguliavimo klausimais,
ypatingą dėmesį skiriant leidimų
saugotiniems želdiniams kirsti
išdavimo tvarkai bei medžių ir
krūmų veisimo, priežiūros ir
tvarkymo reikalavimams (vnt.) –
1

Veiklos
organizavimo
skyriaus
vedėjas,
Administravimo
departamento
direktorius,
Aplinkos
kokybės
departamento
direktorius ir
Teisės
departamento
direktorius
Komunikacijos
skyriaus
vedėjas,
valdybų
viršininkai,
Aplinkos
kokybės
departamento
direktorius

III ketv.

II ketv.
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1.17. Atlikti paviršinių vandens
telkinių apsaugos zonose ir
pakrantės apsaugos juostose
nustatytų pažeidimų per
paskutinius 3 metus analizę ir
identifikuoti problemas, su
kuriomis susiduriama vykdant
šių teritorijų apsaugos kontrolę

1.17.1. Proceso kriterijus.
Atlikta paviršinių vandens
telkinių apsaugos zonose ir
pakrantės apsaugos juostose
nustatytų pažeidimų per
paskutinius 3 metus analizė,
identifikuojant problemas, su
kuriomis susiduriama vykdant
šių teritorijų apsaugos kontrolę
ir parengiant priemonių planą
kontrolės efektyvumui didinti
(vnt.) – 1
1.18. Atlikti kontroliuojamų
1.18.1. Proceso kriterijus.
ūkio subjektų sąrašo sudarymo ir Sukurti potencialių
automatizuotos jų vykdomos
kontroliuotinų ūkio subjektų
veiklos rizikingumo vertinimo
sąrašo sudarymo kriterijus
bei kontrolės ar prevencinės
(kontroliuotinų ūkio subjektų
veiklos planinių priemonių
sąrašo sudarymo metodiniai
parinkimo sistemų diegimo
nurodymai) (vnt.) – 1
poreikio ir galimybių vertinimą
1.18.2. Proceso kriterijus.
Atliktas informacinių sistemų,
skirtų kontroliuojamų ūkio
subjektų sąrašo sudarymui,
keliamos aplinkai rizikos
vertinimui ir patikrinimų
planavimui, diegimo poreikio ir
galimybių vertinimas (vnt.) – 1
1.19. Taupiai ir efektyviai
1.19.1. Proceso kriterijus.
naudoti išteklius, didinti žaliųjų
Atnaujinti įstaigos tausaus
pirkimų dalį vykdomuose
išteklių naudojimo priemonių
pirkimuose
planą, numatant diegti EMAS ir
kitas išteklių taupymą
skatinančias priemones (vnt.) – 1

Aplinkos
kokybės
departamento
direktorius

III ketv.

Veiklos
organizavimo
skyriaus vedėjas

III ketv.

III ketv.

Administravimo
departamento
direktorius

III ketv.
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1.20. Sukurti efektyvią ūkinės
veiklos vykdytojų konsultavimo
sistemą

01.31.03.01.03

2. Administruoti Atliekų
tvarkymo programą

1.19.2. Rezultato kriterijus.
Didinti žaliųjų pirkimų būdu
įsigyjamų prekių, darbų ir
paslaugų dalį nuo įstaigos
bendros viešųjų pirkimų vertės
(proc.) – 30*
1.20.1. Proceso kriterijus.
Įsteigti ir sukomplektuoti
konsultacijų teikimo procesą
vykdančią ir koordinuojančią
pareigūnų grupę (vnt.) – 1

1.20.2. Proceso kriterijus.
Įdiegti konsultavimo paslaugos
vertinimo sistemą (vnt.) – 1
1.20.3. Proceso kriterijus.
Centralizuoti konsultavimo
paslaugos teikimą telefonu
(vieno numerio įdiegimas, vnt.)
–1
Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija, 01.31
2.1. Apmokestinamųjų gaminių
2.1.1. Rezultato kriterijus.
ir pakuotės gamintojų,
Atlikta ūkio subjektų,
importuotojų, platintojų ir
išleidžiančių į vidaus rinką
turinčių teisę išrašyti gaminių ir apmokestinamąją pakuotę,
(ar) pakuočių atliekų sutvarkymą apmokestinamuosius gaminius,
įrodančius dokumentus įmonių
patikrinimų (aplinkosauginių
kontrolė
mokesčių srityje) (patikrinimų
skaičius, vnt.) – 100

I–IV ketv.

Pranešimų
priėmimo
tarnybos
viršininkas,
Administravimo
departamento
direktorius

II ketv.

I ketv.
IV ketv.

Apskaitos ir
mokesčių
kontrolės
departamento
direktorius

I–IV ketv.

308
tūkst.
eurų
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2.1.2. Rezultato kriterijus.
Patikrinta teisę išrašyti gaminių
ir (ar) pakuočių atliekų
sutvarkymą įrodančius
dokumentus atliekų turinčių
tvarkytojų dalis (proc.) – 100
2.1.3. Proceso kriterijus. Atlikus
patikrinimų dėl teisės išrašyti
gaminių ir (ar) pakuočių atliekų
sutvarkymą įrodančius
dokumentus analizę, paruošti
gaminių ir (ar) pakuočių atliekų
sutvarkymą įrodančių
dokumentų išrašymo kontrolės
vidaus tvarkos aprašą (vnt.) – 1
2.1.4. Rezultato kriterijus.
Patikrinti elektros ir elektroninę
įrangą į vidaus rinką
išleidžiantys gamintojai ir
importuotojai dėl teisės aktuose
jiems nustatytų prievolių
vykdymo (ūkio subjektų
skaičius, vnt.) – 60
2.1.5. Rezultato kriterijus.
Patikrinti transporto priemones
į vidaus rinką išleidžiantys
gamintojai ir importuotojai dėl
teisės aktuose jiems nustatytų
prievolių vykdymo (ūkio
subjektų skaičius, vnt.) – 75

Aplinkos
kokybės
departamento
direktorius

I–IV ketv.

III ketv.

Valdybų
viršininkai

I–IV ketv.

I–IV ketv.
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2.1.6. Rezultato kriterijus.
Patikrinti tarptautiniai atliekų
vežimai pagal patvirtintą
Tarpvalstybinių atliekų vežimų
patikrinimų planą atliekų
pakrovimo / iškrovimo vietose
(vežimų skaičius, vnt.) – 95
*

Aplinkos
kokybės
departamento
direktorius,
valdybų
viršininkai

I–IV ketv.

Reikšmė gali būti pasiekta tik Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pakeitus žaliuosius pirkimus apibrėžiančius ir reguliuojančius teisės aktus.
Reikšmė gali būti pasiekta tik įvykus konkursui į valstybės tarnautojų pareigas, pasirinkus ir priėmus konkurso laimėtoją į darbą.

**

