APIBENDRINTI DUOMENYS APIE APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE
APLINKOS MINISTERIJOS ATLIEKAMĄ APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĘ
KONTROLĘ IR JOS REZULTATUS PER 2020 M. I KETV.
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas),
vykdydamas ūkio subjektų priežiūrą, per 2020 m. I ketv. atliko 803 ūkio subjektų patikrinimus, 247
ūkio subjektuose (apie 31 proc.) nustatyta pažeidimų.
Daugiausia pažeidimų, t. y. 29 proc., nustatyta atliekų tvarkymo srityje: iš jų 23 proc.
– atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas, po 14 proc. –
atliekų rūšiavimo reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas ir atliekų naudojimo ar
šalinimo techninio reglamento reikalavimų nevykdymas.
Per patikrinimus nustatyti 35 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo
pažeidimai, kurių pagrindu taikomos ekonominės sankcijos. Žala aplinkai nustatyta per 16
patikrinimų. Atlikus 84 ūkio subjektų mokestinius patikrinimus, 18 atvejų nustatyti pažeidimai,
apskaičiuota 11 379 186 Eur aplinkosauginių mokesčių didesniu tarifu.
Departamente dėl galimų ūkio subjektų ir fizinių asmenų aplinkosauginių reikalavimų
pažeidimų 2020 m. I ketv. gauta 5 178 skundai (pranešimai), t. y. 20 proc. daugiau nei 2019 m. I ketv.
(per 2019 m. I ketv. gauta 4 130 skundų (pranešimų). Apie 78 proc. visų Departamente 2020 m. I
ketv. gautų skundų (pranešimų) gauta Pranešimų priėmimo skyriuje (toliau – PPS) (per 2019 m. I
ketv. gauta 4040 skundų (pranešimų) – tai 11 proc. daugiau skundų (pranešimų) nei 2019 m. I ketv.
(per 2019 m. I ketv. PPS gavo 3576 skundus (pranešimus).
Daugiausia pranešimų PPS gauta dėl laukinių gyvūnų (sužeisti, automobilio užmušti ar
sužaloti laukiniai gyvūnai, taip pat esantys jiems nebūdingoje aplinkoje, atklydę į gyvenamąsias
vietoves), atliekų deginimo ir brakonieriavimo žvejybos srityje.
Departamento pareigūnai, vykdydami aplinkos apsaugos valstybinė kontrolę gyvosios
gamtos apsaugos srityje, per 2020 m. I ketv. atliko 737 reidus, per kuriuos nustatė 524 pažeidimus.
Daugiausia reidų metu nustatyta mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų (apie 57
proc. nuo visų pažeidimų).
Per 2020 m. I ketv. Departamente suteikta 60 rašytinių ir 918 žodinių konsultacijų.
Daugiausia konsultuota atliekų tvarkymo reglamentavimo, aplinkosauginių mokesčių ir jų apskaitos,
aplinkosauginių reikalavimų gyvosios gamtos srityse.

