2021 METŲ III KETVIRČIO APIBENDRINTI DUOMENYS APIE APLINKOS
APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VYKDOMĄ
APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĘ KONTROLĘ IR JOS REZULTATUS

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas),
vykdydamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, per 2021 m. III ketvirtį atliko 1 853 ūkio subjektų
patikrinimus, iš jų apie 74 proc. sudarė planiniai patikrinimai. Patikrinimų metu 441 ūkio subjektuose
(apie 24 proc.) buvo nustatyti pažeidimai. Lyginant su 2021 m. II ketvirčiu, atlikta apie 10 proc.
daugiau ūkio subjektų patikrinimų.
2021 m. III ketvirtyje daugiausia pažeidimų nustatyta atliekų tvarkymo srityje: iš jų 49 proc. –
atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas, 22 proc. – atliekų
susidarymo ar tvarkymo ataskaitų nepateikimas iki nustatyto termino, 20 proc. – atliekų naudojimo
ar šalinimo techninio reglamento reikalavimų nevykdymas ir atliekų rūšiavimo reikalavimų
nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Nemaža dalis pažeidimų susiję su ūkinės ar kitokios veiklos
objektų statyba ir naudojimu pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus, ūkio subjekto aplinkos
stebėseną (monitoringą) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimais bei aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų
neįvykdymu laiku (apie 23 proc.). Gyvosios gamtos apsaugos srityje nustatyta apie 14 proc.
pažeidimų.
Patikrinimų metu 2021 m. III ketvirtyje nustatyti 83 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymo pažeidimai, 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 valstybinių gamtos išteklių kontrolę, Departamento Apskaitos ir
mokesčių kontrolės departamentas per 2021 m. III ketvirtį atliko 69 ūkio subjektų patikrinimus, iš jų
43 atvejais nustatyti pažeidimai. Apskaičiuota 539 972 Eur aplinkosauginių mokesčių didesniu tarifu.
Departamento pareigūnai, vykdydami aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę gyvosios gamtos
apsaugos srityje, per 2021 m. III ketvirtį atliko 685 reidus, kurių metu nustatė 432 pažeidimus, iš
kurių apie 72 proc. sudarė mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.
Departamente dėl galimų ūkio subjektų ir fizinių asmenų aplinkosauginių reikalavimų
pažeidimų 2021 m. liepos–rugsėjo mėnesiais gauti 6 829 pranešimai, iš jų 5 987 ( apie 88 proc.) gauti
Departamento Pranešimų priėmimo tarnyboje. Didžiąją dalį gautų pranešimų sudarė pranešimai apie
įvykius susijusius su laukiniais su gyvūnais (apie 51 proc.), atliekų deginimą (apie 7 proc.), netinkamą
atliekų tvarkymą (apie 6 proc.), oro taršą (apie 5 proc.).
Per 2021 m. III ketvirtį Departamento pareigūnai suteikė 255 rašytines ir 4519 žodines
konsultacijas. Daugiausia konsultuota šiais klausimais: gaminių ir pakuočių apskaita,
aplinkosauginiai mokesčiai ir jų apskaita, atliekų tvarkymo reglamentavimas, gyvosios gamtos ir
biologinės įvairovės apsauga, medžioklės bei žvejybos reikalavimai.

