PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2022 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-57

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) 2022 m. veiklos prioritetai:
1. Mažinti ūkinės veiklos (toliau – ŪV) sukeliamos didelės žalos aplinkai ir kitokių nusikaltimų aplinkai grėsmę.
2. Siekiant sumažinti aplinkosauginių pažeidimų skaičių ir padidinti ŪV vykdytojų aplinkosauginį sąmoningumą / kompetenciją, gerinti
konsultavimo, švietimo ir metodinės pagalbos ūkinės veiklos vykdytojams kokybę ir prieinamumą, sukurti išankstinio įspėjimo apie galimą pažeidimą
sistemą.
3. Didinti visuomenės informuotumą, nepakantumą aplinkos apsaugos pažeidimams bei dalyvavimą aplinkos apsaugos kontrolės procese.
4. Mažinti perteklinę, pridėtinės vertės nekuriančią, administracinę naštą ūkinės veiklos vykdytojams, mažinti neefektyvių / neprioritetinių
patikrinimų skaičių, diegti bekontaktės stebėsenos priemones.
5. Didinti įstaigos atvirumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, gerinti institucijos įvaizdį, atverti aplinkos apsaugos kontrolės duomenis
visuomenei.
Departamento 2022 m. veiklos efektyvumo didinimo priemonės:
1. Atsisakant perteklinių, besidubliuojančių, pridėtinės vertės nekuriančių funkcijų (mažinant neprioritetinių funkcijų apimtis) atlaisvinti turimus
išteklius prioritetinių uždavinių įgyvendinimui, funkcijų ir paslaugų kokybės bei pareigūnų darbo sąlygų gerinimui.
2. Siekiant racionalaus skirtų išteklių naudojimo ir aukštesnės vykdomų funkcijų kokybės modernizuoti veiklos procesus, vidaus rizikų valdymą,
sukurti efektyvią vidaus kontrolės / stebėsenos sistemą;
3. Gerinti vidaus komunikaciją, darbuotojų darbo sąlygas, motyvaciją ir įsitraukimą.
4. Skaitmenizuoti veiklos procesus, modernizuoti įstaigos IS ir duomenų rinkinius.
5. Iki 90 procentų padidinti žaliųjų pirkimų būdu įsigyjamų prekių, darbų ir paslaugų skaičių.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)

Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programa, 02-001
02-001-11-0201

1. Vykdyti
nustatytų
aplinkosauginių
sąlygų
laikymosi,
gyvūnijos ir
jūros aplinkos
apsaugos
reikalavimų
laikymosi
valstybinę
kontrolę bei
aplinkosauginių
pažeidimų
prevenciją

1.1. Modernizuoti
kontrolės organizavimo
sistemą taip, kad
taikliau ir greičiau būtų
identifikuojama
pažeidimų grėsmė,
prevenciškai įspėjami
veiklos vykdytojai,
mažėtų neefektyvių
patikrinimų skaičius

1.1.1. Proceso kriterijus
Parengtas rizikos vertinimo kriterijų sąrašas
cheminių medžiagų ir mišinių tvarkymo
veiklai, atsižvelgiant į cheminės taršos riziką

Aplinkos kokybės
departamentas

II ketv.

1.1.2. Proceso kriterijus
Parengta nuotolinės stebėsenos / priežiūros /
reagavimo priemonių ir modernizavimo
programa

Darbo grupė

III ketv.

Veiklos organizavimo
skyrius, Aplinkos
kokybės
departamentas,
valdybos
Veiklos organizavimo
skyrius

I ketv.

Veiklos organizavimo
skyrius

I ketv.

Aplinkos kokybės
departamentas,
valdybos

I-IV ketv.

1.1.3. Proceso kriterijus
Įvertinta 30 tūkst. kontroliuotinų objektų
vykdomos veiklos rizika
1.1.4. Proceso kriterijus
Parengtas 1600 rizikingiausių objektų
patikrinimų planas
1.1.5. Rezultato kriterijus
Atsisakius mažai rizikingų objektų
patikrinimų, sumažintas planinių
patikrinimų skaičius (proc.) – 10
1.1.6. Rezultato kriterijus
Sumažėjąs viršnormatyvinės taršos atvejų
skaičius (proc.) – 10

I ketv.

13984,0
tūkst.
eurų

3
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1.2. Didinti ūkinės
veiklos vykdytojų ir
gamtos išteklių
naudotojų
aplinkosauginį
sąmoningumą – gerinti
konsultavimo, švietimo
ir metodinės pagalbos
kokybę ir prieinamumą

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

1.1.7. Rezultato kriterijus
Mažesnis pasikartojančių/tęstinių pažeidimų
skaičius (panaikintų TIPK ir taršos leidimų
skaičius vnt.) – 0

Aplinkos kokybės
departamentas,
valdybos

I-IV ketv.

1.1.8. Rezultato kriterijus
Didelių (ekstremalaus įvykio kriterijus
atitinkančių) taršos incidentų atvejų
mažėjimas (vnt..) – 0

Aplinkos kokybės
departamentas,
valdybos

I-IV ketv.

1.2.1. Proceso kriterijus
Atlikta esamos konsultavimo / švietimo
sistemos efektyvumo analizė

Pranešimų priėmimo
tarnyba

.
II ketv.

1.2.2. Proceso kriterijus
Atliktas veiklos vykdytojų nuomonės /
poreikių / lūkesčių dėl konsultavimo
paslaugų vertinimas (atlikta reprezentatyvi
apklausa, vnt.) – 2

Pranešimų priėmimo
tarnyba,
Komunikacijos
skyrius

I-IV ketv.

1.2.3. Proceso kriterijus
Parengtas konsultavimo / švietimo sistemos
efektyvumo gerinimo priemonių planas

Pranešimų priėmimo
tarnyba

III ketv.

1.2.4. Rezultato kriterijus
Patenkintų konsultacija asmenų dalis proc. –
70

Pranešimų priėmimo
tarnyba,
Komunikacijos
skyrius
Pranešimų priėmimo
tarnyba

I-IV ketv

1.2.5. Rezultato kriterijus
Suteikta konsultacija, pateikta informacinė
medžiaga einamaisiais metais veiklą

I-IV ketv.

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)

4
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

pradėjusiems vykdyti ūkio subjektams (proc.
nuo gautų paklausimų) – 100
1.2.6. Rezultato kriterijus
Įvykdytos poveikį aplinkai darančią ūkinę
veiklą pradedančių subjektų konsultacijos
vietoje (dalis nuo visų ūkinę veiklą
pradedančių ūkio subjektų, proc.) – 50

1.3. Atlikti įstaigos
vykdomų funkcijų
turinio ir apimties
analizę, atsisakyti
perteklinių /
besidubliuojančių
funkcijų, optimizuoti
vykdomų funkcijų
apimtis ir procesus

1.3.1. Proceso kriterijus
Atlikta funkcijų vertės analizė, parengta
ataskaita, pateikti funkcijų optimizavimo
siūlymai
1.3.2. Rezultatų kriterijus
Atsisakyta arba perduota kitoms
institucijoms perteklinių / besidubliuojančių
funkcijų (vnt.) – 3

1.3.3. Proceso kriterijus
Atlikta daugiausiai sąnaudų reikalaujančių
veiklos procesų analizė, įdiegtos procesų
optimizavimo priemonės (vnt.-3)
1.3.4. Rezultatų kriterijus
Sutaupyta / perskirstyta asignavimų dalis

Aplinkos kokybės
departamentas,
Apskaitos ir mokesčių
kontrolės
departamentas, Miškų
kontrolės
departamentas,
valdybos
Darbo grupė

I-IV ketv.

Aplinkos kokybės
departamentas,
Apskaitos ir mokesčių
kontrolės
departamentas, Miškų
kontrolės
departamentas,
valdybos
Darbo grupė

III-IV ketv.

Administravimo
departamentas,

III-IV ketv.

II ketv.

II ketv.

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)

5
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
(proc.) -8

1.4. Mažinti perteklinę
administracinę naštą
Departamento veiklos
srityje

1.5. Sukurti efektyvią
aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės
informacinę sistemą,
kuri leistų operatyviai
gauti, kaupti ir apdoroti
informaciją apie
kontrolės objektus,
vertinti jų rizikingumą,
įspėti asmenis apie
galimus pažeidimus,
planuoti patikrinimus,
vertinti kontrolės
efektyvumą, atverti
duomenis visuomenei

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Finansų skyrius

1.4.1. Proceso kriterijus
Atlikta ūkinei veiklai taikomų
aplinkosauginių reikalavimų analizė, pateikti
pasiūlymai Aplinkos ministerijai dėl
pridėtinės vertės neturinčių reguliavimų
panaikinimo (atskirose srityse, vnt.) – 5

Veiklos organizavimo
skyrius

I-IV ketv.

1.4.2. Rezultato kriterijus
Taikant efektyvesnes kontrolės priemones,
sutrumpinta vidutinė patikrinimo trukmė
ūkio subjekto veiklos vietoje (proc.) – 10

Aplinkos kokybės
departamentas, Miškų
kontrolės
departamentas,
valdybos

II ketv.

1.5.1. Proceso kriterijus
Parengtas IS pirkimo dokumentacijos
komplektas

Administravimo
departamentas,
Veiklos organizavimo
skyrius
Darbo grupė

II ketv.

1.5.2. Proceso kriterijus
Paruoštas aplinkos apsaugos procesų
skaitmenizavimo ir duomenų atvėrimo
planas

III ketv.

1.5.3. Proceso kriterijus
Įdiegta vieninga kontrolės rezultatų
registravimo sistema

Veiklos organizavimo
skyrius

I-IV ketv.

1.5.4. Rezultato kriterijus
Paviešinti tinklalapyje TIPK leidimais
reguliuojamų ūkinės veiklos objektų

Veiklos organizavimo
skyrius

I ketv.

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)

6
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

patikrinimų duomenys (proc. nuo atliktų
TIPK objektų patikrinimų) – 100
1.6. Sukurti modernią
miškų kontrolės bei
pažeidimų prevencijos
sistemą, tenkinančią
visuomenės bei miškų
išteklių naudotojų
lūkesčius

1.6.1. Proceso kriterijus
Atlikta miškų kontrolės procesų efektyvumo
ir rezultatų analizė

Miškų kontrolės
departamentas

II ketv.

1.6.2. Proceso kriterijus
Parengtas ir įgyvendintas miškų kontrolės ir
pažeidimų prevencijos efektyvumo didinimo
priemonių planas

Miškų kontrolės
departamentas

I-IV ketv.

1.6.3. Proceso kriterijus
Parengtas rizikos vertinimo kriterijų sąrašas
miškų kontrolės srityje

Miškų kontrolės
departamentas

I ketv.

1.6.4. Proceso kriterijus
Atliktas miškų išteklių naudotojų,
nevyriausybinių visuomeninių organizacijų
ir visuomenės nuomonės apie miškų
apsaugą, poreikių ir lūkesčių įvertinimas
(apklausa)

Komunikacijos
skyrius, Miškų
kontrolės
departamentas

I-IV ketv.

1.6.5. Proceso kriterijus
Sukurta miškų išteklių naudotojų nuomonės
(grįžtamojo ryšio) periodinio vertinimo
sistema

Miškų kontrolės
departamentas

II ketv.

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)

7
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
1.6.6. Rezultato kriterijus
Miškų valdytojų pasitenkinimas
Departamento veikla saugant išteklius nuo
neteisėto naudojimo (proc.) – 50

1.7. Sustiprinti
gamintojų ir
importuotojų pareigų
vykdymo priežiūrą bei
pažeidimų prevenciją

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Komunikacijos
skyrius, Miškų
kontrolės
departamentas

IV ketv.

1.7.1. Proceso kriterijus
Atlikta iš VMI gautų naujų mokesčių
mokėtojų sąrašų analizė – identifikuoti
sistemoje galimai nedalyvaujantys
gamintojai ir importuotojai

Aplinkos kokybės
departamentas

I-IV ketv.

1.7.2. Proceso kriterijus
Įvykdyti prevenciniai / konsultaciniai
veiksmai galimai gaminių ir pakuotės
atliekų tvarkymo sistemos nedalyvaujančių
gamintojų ir importuotojų atžvilgiu

Aplinkos kokybės
departamentas,
valdybos

III ketv.

1.7.3. Proceso kriterijus
Siekiant sumažinti nelegalaus eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių tvarkymo
bei transporto priemonių išleidimo į rinką
mąstą, įvykdyta švietėjiška ir prevencinė
aplinkosauginė akcija

Valdybos

Pagal akcijų
planą

Aplinkos kokybės
departamentas

IV ketv.

Valdybos

I-IV ketv.

1.7.4. Rezultato kriterijus
Padidėjęs gamintojų ir importuotojų sąvade
registruotų ūkio subjektų skaičius (proc.) – 8
1.8. Taikyti prevencines 1.8.1. Rezultato kriterijus
ir kontrolės priemones
Aglomeracijų, kurių nuotekų tvarkymas
siekiant sumažinti
atitinka ES reikalavimams, skaičius (vnt.) –

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)

8
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
ūkinės veiklos poveikį
vandens telkinių būklei

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
58
1.8.2. Proceso kriterijus
Atliktas prioritetinių ir pavojingų medžiagų
patekimo į vandens telkinius rizikos
vertinimas ir remiantis vertinimo rezultatais
parengtas bei įgyvendintas valstybinės
laboratorinės kontrolės planas

1.9.Vykdyti
informacines,

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Aplinkos kokybės
departamentas

I ketv.

1.8.3. Proceso kriterijus
Atlikta buitinių nuotekų tvarkytojų,
neprisijungusių prie centralizuotų nuotekų
tvarkymo sistemų, prevencinių patikrų
(reidų, vnt.) – 100

Valdybos

I-IV ketv.

1.8.4. Rezultato kriterijus
Užtikrinti, kad hidroelektrinių aukštutinio ir
žemutinio bjefų vandens lygio matavimų
duomenys realiu laiku viešai būtų pateikti
internete (proc. nuo veikiančių
hidroelektrinių) – 80

Valdybos

I-IV ketv.

1.8.5. Rezultato kriterijus
Patikrinta laivų, įplaukusių į Lietuvos vidaus
vandenis, teritorinę jūrą, išskirtinę
ekonominę zoną, įvertinant jų atitikimą
nustatytiems aplinkosaugos reikalavimams,
dalis (proc.) – 10

Klaipėdos valdyba

I-IV ketv.

Valdybos

II-III ketv.

1.9.1. Proceso kriterijus
Įvykdyta informacinė, prevencinė tikslinė

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)

9
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
prevencines, kontrolės
priemones siekiant
sumažinti oro taršą
miestuose ir poveikį
klimato kaitai

1.10. Stiprinti
pažeidimų gyvosios
gamtos srityje
prevenciją ir vykdyti
informacinę kampaniją
susijusią su „Gyvūnų
gerovės metais“

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

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Valdybos

II-III ketv.

1.9.3. Rezultato kriterijus
Patikrinta Apyvartinių taršos leidimų
sistemoje dalyvaujančių ūkio subjektų
eksploatuojamų įrenginių (įrenginių
skaičius, vnt.) – 11

Aplinkos kokybės
departamentas

I-IV ketv.

1.10.1. Proceso kriterijus
Įvykdyta informacinė kampanija, susijusi su
„Gyvūnų gerovės metais“ (pranešimų
interneto svetainėje ir visuomenės
informavimo priemonėse skaičius, vnt.) – 50

Komunikacijos
skyrius, Aplinkos
kokybės
departamentas,
valdybos

I-IV ketv.

1.10.2. Rezultato kriterijus
Gyventojų, nurodžiusių, kad yra informuoti
apie laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje
reikalavimus, dalis (proc.) – 50

Komunikacijos
skyrius, Aplinkos
kokybės
departamentas,
valdybos
Valdybos

IV ketv.

priemonė „Kondicionierius“
1.9.2. Proceso kriterijus
Įvykdytos prevencinės transporto taršos
mažinimo priemonės (vnt.) – 6

1.10.3. Proceso kriterijus
Įvykdytos informacinės, prevencinės
tikslinės gyvosios gamtos apsaugos
priemonės – akcijos „Lydeka“, „Lašiša“
1.10.4. Rezultato kriterijus
Gyvosios gamtos išteklių naudotojų
(medžiotojų, žvejų, kitų išteklių naudotojų)

Komunikacijos
skyrius, Aplinkos
kokybės

Pagal akcijų
planą

I-IV ketv.

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)

10
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
pasitenkinimas Departamento veikla saugant
išteklius nuo neteisėto naudojimo (proc.) –
50

1.11. Didinti
visuomenės
informuotumą,
nepakantumą aplinkos
apsaugos pažeidimams
bei dalyvavimą
aplinkos apsaugos
kontrolės procese

1.11.1. Rezultato kriterijus
Padidėjęs neetatinių aplinkos apsaugos
inspektorių skaičius (proc.) – 20
1.11.2. Proceso kriterijus
Suorganizuoti ir įgyvendinti neetatinių
aplinkos apsaugos inspektorių mokymai
(vnt.) – 8
1.11.3. Proceso kriterijus
Paruoštas ir įgyvendintas bendradarbiavimo
su NVO ir visuomenininkais planas
(suorganizuota teminių renginių, vnt.) – 4

1.11.4. Rezultato kriterijus
Visuomenės, informuotos apie aplinkos
apsaugos kontrolės sistemą ir galimybę
dalyvauti kontrolės procese, dalis (proc.) –
40
1.12. Įgyvendinti
veiklos skaidrumą,
atvirumą didinančias ir

1.12.1. Proceso kriterijus
Atlikta visuomenės ir klientų apklausos dėl
Departamento veiklos rezultatų analizė,

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

departamentas,
valdybos
Valdybos, Aplinkos
kokybės
departamentas, Miškų
kontrolės
departamentas
Valdybos, Aplinkos
kokybės
departamentas, Miškų
kontrolės
departamentas
Komunikacijos
skyrius, Veiklos
organizavimo skyrius,
Aplinkos kokybės
departamentas, Miškų
kontrolės
departamentas,
valdybos
Komunikacijos
skyrius

I-IV ketv.

Veiklos organizavimo
skyrius

I-IV ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

IV ketv.

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)

11
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
korupcijos pasireiškimo
tikimybę mažinančias
priemones

1.13. Kelti pareigūnų
kompetenciją, vykdyti
išorinius ir vidinius
mokymus, bedarbiauti
su kitomis
institucijomis dalinantis
gerąja praktika

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
atnaujintos ir įgyvendintos veiklos rizikų
valdymo priemonės
1.12.2. Rezultato kriterijus.
Gyventojų teigiamai vertinančių
Departamento veiklą dalis (proc.) – 50

Komunikacijos
skyrius

I-IV ketv

1.12.3. Proceso kriterijus
Laiku ir tinkamai įgyvendintos 2022 m.
korupcijos prevencijos priemonių plane
numatytos priemonės

Imuniteto tarnyba

I-IV ketv

1.13.1. Rezultato kriterijus
Vidutiniškai vienam pareigūnui tenkantis
mokymo valandų skaičiaus didėjimas (proc.)
– 10

Administravimo
departamentas

I-IV ketv.

1.13.2. Rezultato kriterijus
Darbuotojų pasitenkinimas vykdoma
kompetencijų ugdymo sistema (proc.) – 80

Komunikacijos
skyrius

IV ketv.

Veiklos organizavimo
skyrius,
Administravimo
departamentas

I-IV ketv.

1.13.3. Proceso kriterijus
Bendradarbiaujant su Valstybine energetikos
reguliavimo taryba, prokuratūra ir Žemės
ūkio ministerija organizuoti ir įgyvendinti
pareigūnų kvalifikacijos kėlimo mokymai
(vnt.) – 3

Direktorius

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Giedrius Kadziauskas

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)

