APIBENDRINTI DUOMENYS APIE APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE
APLINKOS MINISTERIJOS VYKDOMĄ APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĘ
KONTROLĘ IR JOS REZULTATUS PER 2020 M. II KETV.
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas),
vykdydamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, per 2020 m. II ketv. atliko 743 ūkio subjektų
patikrinimus, kurių metu 160 ūkio subjektų (apie 21 proc.) buvo nustatyti pažeidimai. Atsižvelgiat į
šiuo laikotarpiu Lietuvos Respublikoje paskelbtą karantiną, buvo atlikta 7,5 proc. mažiau ūkio
subjektų patikrinimų nei š. m. I ketv.
2020 m. II ketv. daugiausia pažeidimų – 21 proc. nustatyta atliekų tvarkymo srityje: iš
jų 35 proc. – atliekų rūšiavimo reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas, 22 proc. –
atliekų susidarymo ar tvarkymo ataskaitų nepateikimas iki nustatyto termino, po 18 proc. – atliekų
naudojimo ar šalinimo techninio reglamento reikalavimų nevykdymas ir atliekų susidarymo ar
tvarkymo apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas. Taip pat nemaža dalis pažeidimų –
20 proc. – nustatyta nuotekų ir srutų tvarkymo srityse.
Patikrinimų metu 2020 II ketv. nustatyta 14 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
įstatymo pažeidimų, kurių pagrindu taikomos ekonominės sankcijos. Atlikus 61 ūkio subjektų
mokestinį patikrinimą, 31 atveju nustatyti pažeidimai. Apskaičiuota 590 119 Eur aplinkosauginių
mokesčių didesniu tarifu.
Departamente dėl galimų ūkio subjektų ir fizinių asmenų aplinkosauginių reikalavimų
pažeidimų 2020 m. II ketv. gauti 8 043 pranešimai (skundai), iš jų 6 759 pranešimai (84 proc.) gauti
Departamento Pranešimų priėmimo skyriuje (toliau – PPS). Daugiausia PPS buvo pranešama apie
sužeistus, automobilio sužalotus ar užmuštus, taip pat atsiradusius jiems nebūdingoje aplinkoje,
atklydusius į gyvenamąsias vietoves laukinius gyvūnus. Taip pat nemažai pranešimų buvo gauta
atliekų deginimo ir žvejybos srityje.
Departamento pareigūnai, vykdydami aplinkos apsaugos valstybinė kontrolę gyvosios
gamtos apsaugos srityje, per 2020 m. II ketv. atliko 993 reidus, per kuriuos nustatė 549 pažeidimus.
Lyginant su š. m. I ketv., reidų atlikta 35 proc. daugiau. 2020 II ketv. reidų metu daugiausia nustatyta
mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų (apie 84 proc. nuo visų pažeidimų).
Per 2020 m. II ketv. Departamente suteiktos 108 rašytinės ir 693 žodinės konsultacijos.
Daugiausia konsultuota atliekų tvarkymo reglamentavimo, aplinkosauginių mokesčių ir jų apskaitos,
aplinkosauginių reikalavimų gyvosios gamtos srityse, taip pat dažni klausimai buvo gamtos išteklių
naudojimo ir taršos prevencijos tema.

