2022 METŲ II 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. II ketvirtį atliko 1 746 ūkio subjektų
patikrinimus, iš jų apie 57 proc. sudarė planiniai patikrinimai. Patikrinimų metu 429 ūkio subjektuose
(apie 24 proc.) buvo nustatyti pažeidimai. Palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, atlikta apie 4 proc.
daugiau ūkio subjektų patikrinimų.
2022 m. II ketvirtyje daugiausia pažeidimų (apie 54 proc.) nustatyta atliekų tvarkymo srityje,
iš jų: apie 60 proc. – atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymas, apie
21 proc. – pakuočių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas ir apie 8 proc. –
transporto priemonių ir eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimų pažeidimas. Taip pat nustatyta nemažai ūkinės ar kitokios veiklos objektų
statybos ir naudojimo pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus pažeidimų (apie 7 proc.), teršalų
išmetimo į aplinkos orą (apie 7 proc.) bei srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų laikymosi
pažeidimų (apie 6 proc.).
Vykdydamas 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 2022 m. II ketvirtį atliko 60 ūkio subjektų patikrinimų, iš jų
17 atvejų nustatyti pažeidimai. Apskaičiuota 112 724 Eur aplinkosauginių mokesčių didesniu tarifu.
Departamento pareigūnai, vykdydami prevencinę veiklą ir aplinkos apsaugos valstybinę
kontrolę gyvosios gamtos apsaugos srityje, per 2022 m. II ketvirtį atliko 990 reidų, kurių metu nustatė
895 pažeidimus, iš kurių 68 proc. sudarė mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.
Departamente dėl galimų ūkio subjektų ir fizinių asmenų aplinkosauginių reikalavimų
pažeidimų 2022 m. balandžio–birželio mėnesiais gauti 7 737 pranešimai, iš jų 6 634 (86 proc.) gauta
Departamento Pranešimų priėmimo tarnyboje (toliau – PPT). Didžiąją dalį PPT gautų pranešimų
sudarė pranešimai apie įvykius, susijusius su laukiniais gyvūnais (apie 62 proc.), atliekų deginimą ar
netinkamą atliekų tvarkymą (apie 9 proc.), žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (apie 5
proc.) ir aplinkos teršimą nuotekomis ar nuotekų tvarkymo reikalavimų pažeidimus (apie 5 proc.).
Per 2022 m. II ketvirtį Departamento pareigūnai suteikė 296 rašytines ir 4 322 žodines
konsultacijas. Dažniausios konsultacijų temos: atliekų tvarkymo teisinis reglamentavimas,
aplinkosaugos mokesčių, gaminių ir pakuočių apskaita, gyvosios gamtos ir biologinės įvairovės
apsauga, miškų naudojimas, atkūrimas bei įveisimas.
Departamento Komunikacijos skyrius parengė ir paviešino 170 šviečiamųjų prevencinių tekstų
apie Departamento veiklą, iš jų 50 – konsultuojamojo pobūdžio straipsnius aktualiomis
aplinkosauginėmis temomis. Socialinio tinklo „Facebook“ Departamento paskyroje paskelbta ne
mažiau kaip 200 pranešimų. Taip pat išsiųsta 170 pranešimų spaudai. Kiekvieną pranešimą spaudai
paviešino ne mažiau kaip keturi pagrindiniai šalies portalai ir papildomai juos pakartojo regioninė
žiniasklaida bei kiti žiniasklaidos atstovai, todėl galima teigti, kad žiniasklaidoje pasirodė daugiau
kaip 700 aplinkosauginių tekstų.

