PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2019 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 33
APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
2019 METŲ PATIKRINIMŲ PROGRAMA
I. BENDRAS SVARBIŲ APLINKOSAUGOS KLAUSIMŲ VERTINIMAS
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetai 2019 metams:
1.
Aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 14-2015 ir LAND 15-2015, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. XII-1869, reikalavimų
laikymosi kontrolė (keliuose eksploatuojamų transporto priemonių į aplinkos orą išmetamų teršalų
kontrolė).
2.
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710, laikymosi kontrolė
(neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų, pavojingų atliekų, susidariusių išardžius ENTP, tvarkymo ir
didžiausio vienu metu leidžiamo laikyti atliekų kiekio kontrolė; transporto priemonių gamintojams ir
(ar) importuotojams teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymo kontrolė; reidai skirti neteisėtai
vykdomai eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklai nustatyti).
3.
Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359,
reikalavimų vykdymo kontrolė (atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus turinčių teisę išduoti
atliekų tvarkytojams teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymo kontrolė; krovinių išvežimo kontrolė).
II. PATIKRINIMŲ PLANO PARENGIMO PROCEDŪROS IR NEPLANINIŲ
PATIKRINIMŲ TVARKA
Departamento Ūkio subjektų patikrinimo planas rengiamas vadovaujantis Ūkio subjektų veiklos
planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių,
patvirtintų Departamento direktoriaus 2018 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. AD1-61, (toliau –
Taisyklės) II skyriuje nurodytais reikalavimais.
Ūkio subjektų patikrinimų planas sudaromas atsižvelgiant į Departamento 2019 metų aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės prioritetus, Aplinkos ministerijos 2019-2021 metų strateginiame
veiklos plane suplanuotas priemones bei Departamento 2019 metų veikos planą, vadovaujantis Ūkio
subjektų, vykdančių ūkinę veiklą, kuriai reikia gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimų ar Taršos leidimų, vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos
aprašu ir Ūkio subjektų, vykdančių ūkinę veiklą, kuriai nereikia gauti Taršos integruotos prevencijos
ir kontrolės leidimų ar Taršos leidimų, vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo
tvarkos aprašu, patvirtintais Departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. AD1194, bei kitais teisės aktais reglamentuojančiais tam tikrų ūkio subjektų/objektų vykdomos ūkinės
veiklos priežiūros dažnumą.
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ūkio subjektų veiklos planinius patikrinimus
atlieka pagal Departamento direktoriaus patvirtintą Departamento 2019 metų ūkio subjektų
patikrinimų planą. Patikrinimai atliekami vadovaujantis Taisyklių III skyriaus nuostatomis.
Ūkio subjektų veiklos neplaniniai patikrinimai atliekami vadovaujantis Taisyklių IV skyriaus
nuostatomis.
III. GEOGRAFINĖ VIETOVĖ, KURIAI TAIKOMA PATIKRINIMŲ PROGRAMA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 6
straipsniu Departamentas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdo Lietuvos Respublikoje.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ, KURIEMS TAIKOMA PATIKRINIMŲ
PROGRAMA, SĄRAŠAS
1.
Ūkio subjektai, kurių vykdomai ūkinei veiklai reikia turėti Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės (TIPK) leidimą arba Taršos leidimą (TL);
1.
Ūkio subjektai, kurių ūkinei veiklai vykdyti privaloma turėti pavojingų atliekų tvarkymo
licenciją;
2.
Ūkio subjektai užsiimantys atliekų surinkimo, vežimo veikla, kuriai nereikia gauti TIPK
arba Taršos leidimo ir pavojingų atliekų tvarkymo licencijos;
3.
Ūkio subjektai eksploatuojantys stacionarius objektus (įrenginius), įrašytus į Potencialiai
pavojingų objektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 11 d.
įsakymu Nr. 539.
4.
Ūkio subjektai išrašantys apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą
patvirtinančius (įrodančius) dokumentus;
5.
Ūkio subjektai eksploatuojantys netinkamų transporto priemonių (ENTP) ardymo aikšteles;
6.
Ūkio subjektai tvarkantys elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekas;
7.
Ūkio subjektai vykdantys metalo atliekų supirkimo/saugojimo veiklą;
8.
Ūkio subjektai tvarkantys biologiškai skaidžias atliekas;
9.
Ūkio subjektai eksploatuojantys komunalinių atliekų sąvartynus;
10.
Ūkio subjektai eksploatuojantys nuotekų dumblo apdorojimo įrenginius;
11.
Ūkio subjektai gaminantys/importuojantys apmokestinamuosius gaminius (padangos,
akumuliatoriai, baterijos, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbimo oro filtrai, automobilių
hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai);
12.
Ūkio subjektai gaminantys ir/ar importuojantys gaminiais pripildytas pakuotes;
13.
Ūkio subjektai gaminantys ir/ar importuojantys pakuotes;
14.
Ūkio subjektai gaminantys ir/ar importuojantys elektros ir elektroninę įrangą;
15.
Ūkio subjektai gaminantis ir/ar importuojantis alyvas;
16.
Ūkio subjektai gaminantys ir/ar importuojantis transporto priemones;
17.
Ūkio subjektai naudojantys ozono sluoksnį ardančių medžiagų turinčią įrangą;
18.
Ūkio subjektai, eksploatuojantys registruoti privalomus organinius tirpiklius naudojančius
įrenginius;
19.
Ūkio subjektai eksploatuojantys naudingųjų iškasenų (pramoninius) karjerus ir durpynus bei
mažuosius karjerus ir vandenvietes;
20.
Ūkio subjektai atliekantys transporto priemonių techninės apžiūros ir remonto darbus;
21.
Ūkio subjektai eksploatuojantys hidroelektrines, tvenkinius arba užtvenktus ežerus;
22.
Ūkio subjektai, kurie verčiasi ūkine veikla, darančia ar galinčia daryti tiesioginį ar
netiesioginį poveikį jūros aplinkai;
23.
Su Lietuvos Respublikos vėliava plaukiojantys laivai, Lietuvos Respublikos jūros rajone
esantys užsienio laivai;
24.
Medžioklės plotų vienetų naudotojai;
25.
Žvejybos plotų vienetų naudotojai;
26.
Ūkio subjektai vykdantys verslinę ir specialiąją žvejybą vidaus vandens telkiniuose;
27.
Prekybos laukiniais gyvūnais, laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje laikymo vietos;
28.
Cheminių medžiagų ir mišinių gamintojai;
29.
Cheminių medžiagų ir mišinių importuotojai;
30.
Cheminių medžiagų ir mišinių platintojai
31.
Cheminių medžiagų ir mišinių naudotojai;
32.
Cheminių medžiagų ir mišinių gamintojų vieninteliai atstovai;
33.
Kiti ūkio subjektai, kurių vykdomai veiklai nustatyti aplinkos apsaugos reikalavimai.
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