PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-220
APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetai:
1. Teisėtvarkos gyvosios gamtos apsaugos srityje priežiūra atskleidžiant ir užkardant teisės pažeidimus;
2. Individualiai pramonės įmonėse tvarkomų gamybinių nuotekų sustiprinta kontrolė;
3. Ūkinės veiklos metu į aplinkos orą teršalus išmetančių įrenginių ir (ar) vietų atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimas ir nustatytų
pažeidimų pašalinimo užtikrinimas;
4. Padangų atliekų tvarkymo veiklos atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimas ir nustatytų pažeidimų pašalinimo užtikrinimas.
Veiklos efektyvumo didinimo priemonės:
1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 2020–2022 metų strateginio veiklos plano parengimas;
2. Sukurti asmenų konsultavimo sistemą, užtikrinančią vienodą konsultavimo praktiką;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-11-30 nutarimo Nr. 1190 „Dėl pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės,
fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis tikrinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ reikalavimų įgyvendinimas;
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-411 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos
2020–2024 metų veiksmų plano aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės efektyvumui didinti patvirtinimo“ patvirtintų priemonių įgyvendinimas;
5. Departamento 2020 m. ūkio subjektų patikrinimų plano ir Mokesčio už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtinius išteklius tikrintinų įmonių
sąrašo ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimų sąrašo 2020 metams įgyvendinimas.
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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

Gamtos išteklių
apsaugos skyriaus
vedėjas

I–IV ketv.

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetai
1. Teisėtvarkos gyvosios
gamtos apsaugos srityje
priežiūra atskleidžiant ir
užkardant teisės
pažeidimus.

Vykdyti sustiprintą žvejybos ir
medžioklės draudžiamu metu,
draudžiamais įrankiais ir
draudžiamose vietose kontrolę.

2. Individualiai pramonės
įmonėse tvarkomų
gamybinių nuotekų
sustiprinta kontrolė.

Atlikti individualiai produkcijos
gamybos veikloje susidarančias
gamybines nuotekas tvarkančių
pramonės įmonių patikrą dėl
nuotekų tvarkymo reikalavimų
laikymosi.

Patikrinta individualiai gamybines
nuotekas tvarkančių pramonės
įmonių (įmonių skaičius, vnt.) – 45

3.1. Vykdyti Aplinkos oro taršos
šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų
inventorizacijų ataskaitose
pateiktos informacijos apie
eksploatuojamus taršos šaltinius
atitikties faktinėms aplinkybėms
vertinimą (ataskaitos galiojimas,
taršos šaltinių skaičius,
išsidėstymas, žymėjimas ir pan.)
(patikrą).

Patikrinta Aplinkos oro taršos
šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų
inventorizacijų ataskaitų (ataskaitų
skaičius, vnt.) – 450

3. Ūkinės veiklos metu į
aplinkos orą teršalus
išmetančių įrenginių ir (ar)
vietų atitikties nustatytiems
reikalavimams vertinimas ir
nustatytų pažeidimų
pašalinimo užtikrinimas.

Įvykdytos gyvūnijos apsaugai
skirtos akcijos „Lydeka“, „Lašiša“,
„Medžioklė“, „Ungurys“.

Valdybų
viršininkai
Aplinkos kokybės
departamento
(AKD)
direktorius

I–II ketv.

Valdybų
viršininkai
AKD direktorius
Valdybų
viršininkai

II–IV ketv.

10846
tūkst.
eurų
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

4. Padangų atliekų
tvarkymo veiklos atitikties
nustatytiems reikalavimams
vertinimas ir nustatytų
pažeidimų pašalinimo
užtikrinimas.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
II–IV ketv.

3.2. Vykdyti Apyvartinių taršos
leidimų sistemoje dalyvaujančių
ūkio subjektų eksploatuojamų
šiltnamio efektą sukeliančias dujas
išmetančių įrenginių deklaruojamo
pajėgumų atitikties faktinėms
aplinkybėms vertinimą (patikrą).

Patikrinta Apyvartinių taršos
leidimų sistemoje dalyvaujančių
ūkio subjektų eksploatuojamų
įrenginių (įrenginių skaičius, vnt.) –
10

AKD direktorius

Vykdyti ūkio subjektų veiklos
padangų atliekų surinkimo,
tvarkymo ir apdorojimo srityje
atitikties nustatytiems
reikalavimams vertinimą (patikrą).

Patikrinti visi ūkio subjektai,
vykdantys padangų tvarkymo
veiklą (ūkio subjektų skaičius, vnt.)
– 380

AKD direktorius

Valdybų
viršininkai

II–IV ketv.

Valdybų
viršininkai

Veiklos efektyvumo didinimo priemonės
1. Aplinkos apsaugos
departamento prie Aplinkos
ministerijos 2020–2022
metų strateginio veiklos
plano parengimas.

Parengti veiklos planavimo,
vertinimo ir vykdomos priežiūros
funkcijų optimizavimo strategiją.

Parengtas Strateginio veiklos plano
projektas pateiktas derinti Aplinkos
ministerijai.

2. Asmenų konsultavimo
sistemos, užtikrinančios
vienodą konsultavimo
praktiką, sukūrimas.

2.1. Patvirtinti Asmenų
konsultavimo Aplinkos apsaugos
departamente prie Aplinkos
ministerijos tvarką.

Patvirtinta asmenų konsultavimo
tvarka.

2.2. Sukurti konsultavimo sistemai
būtinus techninius įrankius (VDVIS
registras, konsultavimo paslaugos
viešinimas AAD svetainėje).

Sukurti techniniai įrankiai.

Direktoriaus
pavaduotojai

iki 2020-07-01

Pranešimų
priėmimo
skyriaus (PPS)
vedėjas

I-II ketv.

PPS vedėjas

I-II ketv.

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

3. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2016-11-30
nutarimo Nr. 1190 „Dėl
pareigūnų parengimo veikti
situacijomis, susijusiomis
su psichinės, fizinės
prievartos, šaunamojo
ginklo ar sprogmenų
naudojimu, ir jų
sugebėjimo veikti tokiomis
situacijomis tikrinimo
tvarkos aprašo
patvirtinimo“ reikalavimų
įgyvendinimas.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2.3. Aplinkos ministro įsakymu
patvirtinus institucijų atsakomybes
dėl ūkio subjektų konsultavimo dėl
duomenų teikimo Vieningoje
gaminių, pakuočių ir atliekų
informacinėje sistemoje (toliau –
GPAIS), AAD atitinkamai papildys
savo rengiamą asmenų
konsultavimo AAD tvarką.

Papildyta asmenų konsultavimo
AAD tvarka.

Pranešimų
priėmimo
skyriaus (PPS)
vedėjas

IV ketv

2.4. Paviešinti institucijos interneto
svetainėje informaciją, priskiriamą
viešosioms konsultacijoms.

Institucijos interneto svetainėje
paskelbta informacija.

PPS vedėjas

I–IV ketv.

3.1.
Atlikti pareigūnų mokymų
poreikio vertinimą ir sudaryti
metinį mokymų planą.

Įvertintas mokymų poreikis ir
sudarytas metinis mokymų planas.

Kauno gyvosios
gamtos apsaugos
inspekcijos
(GGAI)
viršininkas

I-II ketv.

3.2.
Atlikti pareigūnų atitikties
nustatytiems reikalavimams metinį
vertinimą.

Įvertinta pareigūnų atitiktis
nustatytiems reikalavimams.

Kauno GGAI
viršininkas

Iki 2020-12-31

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

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

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

4. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2019 m.
liepos 9 d. įsakymu Nr. D1411 „Dėl Aplinkos
apsaugos departamento prie
aplinkos ministerijos 2020–
2024 metų veiksmų plano
aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės
efektyvumui didinti
patvirtinimo“ patvirtintų
priemonių įgyvendinimas.

Inicijuoti ir gavus finansavimą
pagal 2014 –2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos“ priemonę Nr.
05.1.1-APVA-V-004 „Aplinkos
monitoringo ir kontrolės
stiprinimas“ organizuoti veiksmų
plane numatytų techninių
priemonių įsigijimą.

Įsigytų techninių priemonių, būtinų
aplinkos apsaugos valstybinei
kontrolei vykdyti ir numatytų
veiksmų plane, komplektų skaičius
(vnt.) – 16

5. Departamento 2020 m.
ūkio subjektų patikrinimų
plano ir Mokesčio už
aplinkos teršimą ir
valstybinius gamtinius
išteklius tikrintinų įmonių
sąrašo ir savivaldybių
aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos
lėšų panaudojimo
patikrinimų sąrašo 2020
metams įgyvendinimas.

Vykdyti ūkio subjektų vykdomos
ūkinės veiklos planinę patikrą dėl
jiems nustatytų aplinkosauginių
reikalavimų laikymosi.

Atlikta ūkio subjektų vykdomos
veiklos patikrinimų (patikrinimų
skaičius, vnt.) – 4520

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Administravimo
departamento
direktorius

I–IV ketv.

AKD direktorius

I–IV ketv.

AMKD
direktorius
Valdybų
viršininkai

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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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

Valdybų
viršininkai

II–IV ketv.

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, 01.30
01.30.02.01.01

Nustatyti aplinkosaugines
sąlygas ūkinei veiklai ir
vykdyti nustatytų
aplinkosauginių sąlygų,
gyvūnijos ir jūros aplinkos
apsaugos reikalavimų
laikymosi valstybinę
kontrolę bei
aplinkosauginių pažeidimų
prevenciją.

1. Vykdyti gyvūnijos apsaugos
reikalavimų laikymosi valstybinę
kontrolę.

1. Organizuota reidų, skirtų
gyvosios gamtos apsaugai (reidų
skaičius, vnt.) – 1800
2. Tikrinta leidimus naudoti
medžiojamųjų gyvūnų išteklius
medžioklės plotų vienetuose
turinčių naudotojų veikla
(patikrinimų skaičius, vnt.) – 160
3.Tikrinta leidimus naudoti
žvejybos plotus turinčių naudotojų
veikla (patikrinimų skaičius, vnt.) –
120
4. Laukinių gyvūnų naudojimo
taisyklėse nustatytu periodiškumu
patikrintos laukinių gyvūnų
laikymo sąlygos aptvaruose,
voljeruose ar kituose statiniuose
(patikrinimų skaičius, vnt.) – 300
5. Tikrinta verslinės žvejybos
vidaus vandenyse leidimus turinčių
ūkio subjektų (patikrinimų skaičius,
vnt.) – 30
6. Atlikta juridinių ir fizinių
asmenų patikrinimų (pagal
prekybos vietas ir internetinius
skelbimus) dėl prekybos laukiniais
gyvūnais, jų dalimis arba gaminiais
iš jų (patikrinimų skaičius, vnt. (iš
jų planine tvarka, vnt.)) – 100 (40)

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
2. Vykdyti nustatytų
aplinkosauginių sąlygų ir
reikalavimų laikymosi bei
mokesčių mokėjimo už aplinkos
teršimą ir gamtos išteklių
naudojimo valstybinę kontrolę.

3. Kontroliuoti, ar laikomasi
cheminių medžiagų registracijos,
pavojingųjų cheminių medžiagų
autorizacijos reikalavimų ir sąlygų,
cheminių medžiagų ir mišinių
klasifikavimo, ženklinimo ir
pakavimo reikalavimų, saugos
duomenų lapų sudarymo, pateikimo
ir jame pateiktų reikalavimų
laikymosi, informacijos apie
chemines medžiagas perdavimo jų
tiekimo grandinėje, cheminių
medžiagų ir ar mišinių apskaitos,
ataskaitų dėl cheminių medžiagų ir
mišinių teikimo, pavojingųjų
cheminių medžiagų, mišinių ir
gaminių gamybos, naudojimo,
tiekimo rinkai apribojimų
reikalavimų.

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės
1. Patikrinti visi Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimais
nustatytomis sąlygomis bei
normatyvais reguliuojami objektai
(objektų skaičius, vnt.) – 224
2. Patikrintų įregistruotų atliekas
tvarkančių įmonių skaičius
(išskyrus turinčias Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimus) (įmonių skaičius, vnt.) –
500
Patikrinta juridinių ir fizinių
asmenų (asmenų skaičius, vnt.) –
80

Atsakingi
vykdytojai
AKD direktorius

Įvykdymo
terminas
II–IV ketv.

Valdybų
viršininkai

AKD direktorius

II–IV ketv.

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
4. Kontroliuoti, ar nepažeidžiami
pavojingų cheminių medžiagų, jų
turinčių preparatų ar gaminių
importo (įvežimo) į Lietuvos
Respublikos teritoriją ar eksporto
(išvežimo) iš Lietuvos Respublikos
teritorijos reikalavimai.
5. Vykdyti GMO apgalvoto
išleidimo į aplinką ne tiekimo
rinkai tikslais ir GMM riboto
naudojimo kontrolę.
6. Kontroliuoti, ar nepažeidžiami
ozono sluoksnį ardančių medžiagų
tvarkymo reikalavimai.
7. Kontroliuoti, ar Lietuvos
nacionalinei sveikatos sistemai
priklausančiose odontologinės
priežiūros (pagalbos) įstaigose
laikomasi reikalavimų įrengti
amalgamos separatorius.
8. Vykdyti fluorintas šiltnamio
efektą sukeliančias dujas (FŠESD)
tiekiančių rinkai (importuojančių),

jas įsigyjančių Lietuvoje ir (ar)
tvarkančių šių dujų turinčią
įrangą, įmonių kontrolę.

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Atlikta juridinių ir fizinių asmenų
ūkinės veiklos patikrinimų
(patikrinimų skaičius, vnt.) – 5

Patikrinta juridinių ir fizinių
asmenų (asmenų skaičius, vnt.) – 5
Patikrinta juridinių ir fizinių
asmenų (asmenų skaičius, vnt.) –
15
Patikrinta juridinių ir fizinių
asmenų (asmenų skaičius, vnt.) –
11

Patikrinta juridinių ir fizinių
asmenų (asmenų skaičius, vnt.) –
100

AKD direktorius
Valdybų
viršininkai

II–IV ketv.

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

9. Nagrinėti planuojamų įrengti
objektų dokumentus, teikti išvadas
dėl jų atitikties reikalavimams.

Parengta išvadų dėl planuojamų
įrengti objektų arba eksploatuojamų
objektų dokumentų atitikimo
aplinkos apsaugą
reglamentuojantiems teisės aktams
(procentais nuo pateiktų prašymų
skaičiaus) – 100

10. Vykdyti aplinkosauginių
pažeidimų prevencijai, valstybinės
aplinkos apsaugos kontrolės
efektyvumui didinti ir veiklai
tobulinti būtinus veiksmus bei
mažinti administracinę naštą
verslui.

1. Organizuota ir dalyvauta
gamtosauginėse akcijose
(gamtosauginių akcijų skaičius,
vnt.) – 7
2. Pateikta aplinkos apsaugos
tematika informacinių pranešimų
įstaigos svetainėje, spaudoje ar
televizijoje (pranešimų skaičius,
vnt.) – 250

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Administravimo
departamento
direktorius

II–IV ketv.

AKD direktorius
Valdybų
viršininkai
AMKD
direktorius
Teisės
departamento
direktorius
PPS vedėjas

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės
3. Pateikta patvirtintų rašytinių
konsultacijų (procentais nuo
pateiktų paklausimų) – 100

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

AKD direktorius

I–IV ketv.

Valdybų
viršininkai
AMKD
direktorius
PPS vedėjas

11. Tikrinti laivus, įplaukusius į
Lietuvos vidaus vandenis, teritorinę
jūrą, išskirtinę ekonominę zoną, ir
įvertinti, ar jie atitinka nustatytus
aplinkosaugos reikalavimus.

4. Įvykdyta korupcijos prevencijos
priemonių pagal Departamento
direktoriaus 2020-02-28 įsakymu
Nr. AD1-64 patvirtintą
Departamento 2020 metų
korupcijos prevencijos priemonių
planą (priemonių skaičius, vnt.) –
17

Korupcijos
prevencijos ir
vidaus tyrimų
skyrius

I–IV ketv.

5. Parengta ūkio subjektams
konsultacinių pažymų (procentais
nuo pateiktų prašymų skaičiaus) –
100

AKD direktorius

I–IV ketv.

Patikrinta laivų, įplaukusių į
Lietuvos vidaus vandenis, teritorinę
jūrą, išskirtinę ekonominę zoną, ir
įvertinta jų atitiktis nustatytiems
aplinkosaugos reikalavimams (laivų
skaičius, vnt.) – 172

Valdybų
viršininkai
Klaipėdos
valdybos
viršininkas

II–IV ketv.

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas
01.30.01.1.02

Priemonės pavadinimas
Įgyvendinant Vandenų
srities plėtros 2017–2023
m. programą, stiprinti
vandenų srities aplinkos
apsaugos valstybinę
kontrolę

Įstaigos veiksmo pavadinimas

1. Vykdyti hidrotechnikos statinių
Atlikta hidrotechnikos statinių
savininkų arba valdytojų sustiprintą savininkų ar valdytojų (patikrinimų
kontrolę siekiant užtikrinti
skaičius, vnt.) – 19
reikalavimų įsirengti efektyvias
žuvų pralaidas arba jas rekonstruoti,
pašalinti žuvų migracijos kliūtis
įgyvendinimą.
2. Siekiant sumažinti žemės ūkio
taršos poveikį rizikos ežerams,
vykdyti kontrolę rizikos ežerų
pakrančių apsaugos juostose ir
apsaugos zonose.

01.31.03.01.03

1. Administruoti Atliekų
tvarkymo programą.

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

1. Patikrinta į rizikos ežerų sąrašą
įtrauktų ežerų skaičius (vnt.) – 60

3. Vykdyti žuvininkystės tvenkinių Patikrinta žuvininkystės ūkių,
daromo poveikio paviršiniams
išleidžiančių ir/ar naudojančių
vandens telkiniams kontrolę
paviršinių vandens telkinių
siekiant užtikrinti, kad būtų
vandenis (vnt.) – 10
laikomasi TIPK leidimuose ir
tvenkinių naudojimo ir priežiūros
taisyklėse nustatytų reikalavimų
žuvininkystės tvenkinių
naudojamam ir išleidžiamam
vandeniui.
Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija, 01.31
1. Apmokestinamųjų gaminių ir
1. Atlikta ūkio subjektų,
pakuotės gamintojų, importuotojų,
išleidžiančių į vidaus rinką
platintojų ir turinčių teisę išrašyti
apmokestinamąją pakuotę,
gaminių ir (ar) pakuočių atliekų
apmokestinamuosius gaminius,
sutvarkymą įrodančius dokumentus patikrinimų (aplinkosauginių
įmonių kontrolė.
mokesčių srityje) (patikrinimų
skaičius, vnt.) – 100

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Valdybų
viršininkai

II–IV ketv.

AKD direktorius

II–IV ketv.

Valdybų
viršininkai
Valdybų
viršininkai

II–IV ketv.

AMKD
direktorius

I–IV ketv.

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės
2. Patikrinti teisę išrašyti gaminių ir
(ar) pakuočių atliekų sutvarkymą
įrodančius dokumentus atliekų
turintys tvarkytojai (patikrintas
įmonių skaičius, vnt (veiklaviečių
skaičius, vnt).) – 157 (225)
3. Patikrinti elektros ir elektroninę
įrangą į vidaus rinką išleidžiantys
gamintojai ir importuotojais dėl
teisės aktuose jiems nustatytų
prievolių vykdymo (ūkio subjektų
skaičius, vnt.) – 90
4. Patikrinti transporto priemones į
vidaus rinką išleidžiantys
gamintojai ir importuotojai dėl
teisės aktuose jiems nustatytų
prievolių vykdymo (ūkio subjektų
skaičius, vnt.) – 50
5. Patikrinti tarptautiniai atliekų
vežimai pagal patvirtintą
Tarpvalstybinių atliekų vežimų
patikrinimų planą atliekų
pakrovimo/iškrovimo vietose
(vežimų skaičius, vnt.) – 95

Atsakingi
vykdytojai
AKD direktorius

Valdybų
viršininkai

Įvykdymo
terminas
II–IV ketv.

II–IV ketv.

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)

13

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
2. Parengti Gamintojų ir
importuotojų organizacijos metinės
ataskaitos apie ataskaitinių
metų veiklos organizavimo plano
vykdymą ir finansavimo schemoje
ir švietimo programoje numatytų
priemonių įgyvendinimą vertinimo
metodiką, įvertinant riziką ir
užtikrinant vienodą tikrinimo
principų taikymą.

Direktoriaus

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės
Parengta Gamintojų ir importuotojų
organizacijos metinės ataskaitos
apie ataskaitinių metų veiklos
organizavimo plano vykdymą ir
finansavimo schemoje ir švietimo
programoje numatytų priemonių
įgyvendinimą vertinimo metodika.

Atsakingi
vykdytojai
AKD direktorius

Vaidas Laukys

Įvykdymo
terminas
III-IV ketv.

Asignavi
mai
(tūkst.
eurų)

