APIBENDRINTI DUOMENYS APIE APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE
APLINKOS MINISTERIJOS VYKDOMĄ APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĘ
KONTROLĘ IR JOS REZULTATUS PER 2020 M. IV KETV.
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas),
vykdydamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, per 2020 m. IV ketv. atliko 2392 ūkio subjektų
patikrinimų, kurių metu 574 ūkio subjektuose (apie 24 proc.) buvo nustatyti pažeidimai. Nepaisant
to, kad šiuo laikotarpiu Lietuvos Respublikoje dėl COVID-19 plitimo buvo paskelbtas karantinas,
atlikta apie 25 proc. daugiau ūkio subjektų patikrinimų nei šių metų III ketv.
2020 m. IV ketv. daugiausia pažeidimų nustatyta atliekų tvarkymo srityje: iš jų 50 proc.
– atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas, 23 proc. – atliekų
susidarymo ar tvarkymo ataskaitų nepateikimas iki nustatyto termino, 15 proc. – atliekų naudojimo
ar šalinimo techninio reglamento reikalavimų nevykdymas. Taip pat nemaža dalis pažeidimų (18
proc.) nustatyta gyvosios gamtos apsaugos srityje.
Patikrinimų metu 2020 IV ketv. nustatyta 112 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymo pažeidimų, kurių pagrindu taikomos ekonominės sankcijos.
Vykdant apskaitos ir mokesčių už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės,
apmokestinamųjų gaminių, sąvartyne šalinamomis atliekomis, mobilių taršos šaltinių, stacionarių
taršos šaltinių (oras, nuotekos) ir valstybinius gamtos išteklius kontrolę, Departamento Apskaitos ir
mokesčių kontrolės departamentas per 2020 m. IV ketv. atliko 242 ūkio subjektų patikrinimus, iš jų
131 atveju nustatyti pažeidimai. Apskaičiuota 2 705 271 Eur aplinkosauginių mokesčių didesniu
tarifu.
Departamento pareigūnai, vykdydami aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę gyvosios
gamtos apsaugos srityje, per 2020 m. IV ketv. atliko 916 reidų, kurių metu nustatė 418 pažeidimų, iš
kurių 68 proc. yra mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.
Departamente dėl galimų ūkio subjektų ir fizinių asmenų aplinkosauginių reikalavimų
pažeidimų 2020 m. IV ketv. gauti 5919 pranešimų (skundų), iš jų 4758 pranešimai (80 proc.) gauti
Departamento Pranešimų priėmimo tarnyboje. Didžiąją dalį gautų pranešimų sudaro pranešimai apie
įvykius dėl sužeistų, automobilio užmuštų ar sužalotų laukinių gyvūnų, taip pat dėl laukinių gyvūnų,
esančių nebūdingoje jiems aplinkoje, atklydusių į gyvenamąsias vietoves. Taip pat dėl laukinių
gyvūnų, kurie gali būti potencialiai pavojingi žmonėms, jų sveikatai ar turtui. Nemaža dalis
pranešimų buvo gauta ir dėl pažeidimų žvejybos srityje bei galimo atliekų netvarkymo ar deginimo.
Per 2020 m. IV ketv. Departamente suteikta 161 rašytinė ir 3816 žodinių konsultacijų.
Daugiausia konsultuota Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos
(GPAIS) naudojimosi, atliekų tvarkymo reglamentavimo, aplinkosauginių mokesčių ir jų apskaitos,

aplinkosauginių reikalavimų gyvosios gamtos srityse klausimais. Taip pat dažnai užduodami
klausimai buvo cheminių medžiagų tvarkymo ir taršos prevencijos tema.

