2022 METŲ I 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 2022 m. I ketvirtį atliko 849 ūkio subjektų
patikrinimus, kurių metu 327 ūkio subjektuose (apie 38 proc.) buvo nustatyti pažeidimai. Lyginant
su 2021 m. I ketvirčiu, atlikta apie 33 proc. daugiau ūkio subjektų patikrinimų.
Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, išlieka panaši daromų pažeidimų tendencija. 2022 m. I
ketvirtyje daugiausia pažeidimų (apie 71 proc.) nustatyta atliekų tvarkymo srityje, iš kurių dažniausi:
apie 34 proc. – pakuočių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas, apie 25 proc. –
transporto priemonių ir eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimų pažeidimas ir apie 22 proc. – atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimų nevykdymas. Taip pat nustatyta nemažai srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų
laikymosi pažeidimų (apie 6 proc.).
Vykdant mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, mokesčio už
aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių, pakuotės ir sąvartyne šalinamomis atliekomis bei
mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaitos ir deklaravimo kontrolę, nustačius pažeidimus,
apskaičiuota 651 779 Eur aplinkosauginių mokesčių didesniu tarifu.
Departamento pareigūnai, vykdydami prevencinę veiklą ir aplinkos apsaugos valstybinę
kontrolę gyvosios gamtos apsaugos srityje, per 2022 m. I ketvirtį atliko 1072 reidus, kurių metu
nustatė 725 pažeidimus, iš kurių 72 proc. sudarė mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų
pažeidimai.
Departamente dėl galimų ūkio subjektų ir fizinių asmenų aplinkosauginių reikalavimų
pažeidimų 2022 m. sausio – kovo mėnesiais gauti 4974 pranešimai, iš jų – 4280 gauta Departamento
Pranešimų priėmimo tarnyboje (toliau – PPT). Didžiąją dalį PPT gautų pranešimų sudarė pranešimai
apie įvykius, susijusius su laukiniais gyvūnais (apie 48 proc.), atliekų deginimą ar netinkamą atliekų
tvarkymą (apie 16 proc.), netinkamą nuotekų tvarkymą (5 proc.). Taip pat nemaža dalis pranešimų
buvo gauta ir dėl pažeidimų medžioklės bei žvejybos srityse.
Per 2022 m. I ketvirtį Departamento pareigūnai suteikė 351 rašytinę ir 7252 žodines
konsultacijas. Palyginus su 2021 m. I ketvirčiu, rašytinių konsultacijų buvo suteikta apie 40 proc., o
žodinių – 68 proc. daugiau. Daugiausia konsultuota šiais klausimais: aplinkosaugos mokesčių, atliekų
tvarkymo teisinis reglamentavimas, gaminių ir pakuočių apskaita, gyvosios gamtos ir biologinės
įvairovės apsauga, miškų naudojimas, atkūrimas bei įveisimas.
Departamento Komunikacijos skyrius parengė ir paviešino 161 šviečiamąjį prevencinį tekstą
apie Departamento veiklą, iš jų 27 konsultuojamojo pobūdžio straipsnius aktualiomis
aplinkosauginėmis temomis.

