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1. Aplinkos ir išteklių analizė
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
(toliau – Departamentas) - vykdomosios valdžios institucija, įsteigta siekiant Klaipėdos regione
užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos srityje, organizuoti ir vykdyti valstybinę aplinkos
apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę. Departamento veiklos teritorija apima Klaipėdos
apskrities Klaipėdos, Palangos ir Neringos miestų, Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės rajonų
teritorijas, Tauragės apskrities Šilalės ir Tauragės rajonų bei Pagėgių savivaldybės teritorijas, Lietuvos
Respublikos Baltijos jūros teritorinius vandenis ir išskirtinę ekonominę zoną. Bendras kontroliuojamos
teritorijos plotas – 1552,62 tūkst. ha (15526,2 km2) arba 24 proc. bendros šalies teritorijos, t.t.
kontroliuojamos sausumos teritorijos plotas sudaro 8111 km2 t.y. apie 12,4 proc. visos šalies teritorijos.
Klaipėdos regione gyvena 475,9 tūkst. žmonių (14 proc. bendro šalies gyventojų skaičiaus).
Departamentas, veikdamas pagal teisės aktų suteiktą kompetenciją ir vykdydamas viešojo
administravimo veiklą, kartu yra įtakojamas šalyje vykstančių teisinių, ekonominių, socialinių ir
technologinių pokyčių.
Išorės veiksniai
Politiniai veiksniai:
Narystė ES. Vykdydama narystės ES ir tarptautinėse organizacijose iškeltus naujus reikalavimus ir
įsipareigojimus aplinkos apsaugos srityje ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką
aplinkos apsaugos srityje, Aplinkos ministerija nustato reikalavimus departamentams aplinkosaugos
valdymo, monitoringo, laboratorinių pajėgumų ir institucijų stiprinimui, tuo pačiu ir Klaipėdos regiono
aplinkos apsaugos departamento vykdomai valstybinei šių reikalavimų įgyvendinimo kontrolei regione
(tiek ES, tiek šalies mastu aktuali atliekų tvarkymo kontrolė).
Departamentas teikia duomenis apie aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą Aplinkos
ministerijai, kurie naudojami ES ataskaitų rengimui. Departamentas teikia 88 ataskaitas, kurių
duomenys naudojami ES apžvalgoms ir ataskaitoms rengti.
Narystė ES departamentui suteikė galimybę naudotis ES parama.
Tarptautinių santykių plėtra. Departamento kontroliuojama teritorija ribojasi su Latvijos Respublika
ir Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, todėl jis įgyvendina priemones, kurias Aplinkos ministerija
nustato savo veiksmų programose pagal tarptautinius susitarimus aplinkosaugos srityje. Departamentas
regioniniame lygmenyje keičiasi informacija apie aplinkos būklę, taršos atvejus, kurie gali turėti įtakos
Latvijos Respublikos bei Rusijos Federacijos Kaliningrado srities aplinkai. Ypač aktyviai
bendradarbiaujama regioniniame lygmenyje neformaliai pasikeičiant informacija, dalyvaujant
priemonėse upių baseinų valdymo klausimais. Regioniniame lygmenyje bendradarbiavimas vykdomas
ir dėl kitų teršalų tarpvalstybinių pernašų, tarpvalstybinių atliekų pervežimų. Jis bus tęsiamas ir 2009
metais.
Teisinė sistema. Departamentas savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR aplinkos apsaugos
įstatymu, LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais, LR
aplinkos ministerijos įsakymais, nuostatais ir kitais dokumentais reglamentuojančiais aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės vykdymą, aplinkosauginių sąlygų nustatymą, aplinkos monitoringo vykdymą.
Ekonominiai veiksniai:
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Ekonominis vystymas. Pokyčiai ekonomikoje gali žymiai įtakoti gamtos išteklių naudojimą ir
aplinkos taršą. Lėtėjant ekonomikos vystymosi tempams prognozuojamas išmetamų teršalų kiekių į
aplinką sumažėjimas, tačiau didėja tikimybė, kad atsiras daugiau bankrutuojančių įmonių bei taps
aktuali bankrutuojančiose įmonėse sukauptų atliekų sutvarkymo problema. Šiam laikotarpiui
Departamentui keliami tikslai – užtikrinti, tinkamą tokių atliekų sutvarkymą, visų pirma siekiant, kad
tokios įmonės pačios sutvarkytų atliekas arba tinkamai perimti atliekų tvarkymui skirtus Garantus ir
organizuoti likusių atliekų sutvarkymą.
Ekonomikos nuosmukio laikotarpiu išauga tikimybė, kad padaugės atvejų, kai bus bandoma
nelegaliai naudoti gamtos išteklius, nemokant mokesčių valstybei.
Socialiniai veiksniai:
Klaipėdos regione, kaip ir kituose šalies regionuose pastebimas netolygus atskirų teritorijų ir
vietovių vystymasis – spartesnis Klaipėdos miesto ir su juo besiribojančių teritorijų vystymasis bei
plėtra ir žymiai lėtesnis – miestelių bei kaimų vystymasis, pragyvenimo lygio diferenciacija, mažas
gyventojų mokumas. Nepakankamas gyventojų mokumas neleidžia, be papildomos finansinės paramos
sukurti gerai veikiančios, ES reikalavimus atitinkančios atliekų tvarkymo infrastruktūros, įgyvendinti
vandentvarkos projektus, kitas aplinkosaugines priemones. Pasigendama aktyvesnio visuomenės
dalyvavimo atliekų rūšiavimo procese, įvedant rinkliavas už komunalinių atliekų tvarkymą. 2009 metais
bendradarbiaudamas su savivaldybėmis Departamentas planuoja skirti didesnį dėmesį gyvenamų namų
bendrijų bei kvartalų nuotekų valyklų tinkamo eksploatavimo problemoms spręsti bei komunalinių
atliekų surinkimo sistemos funkcionavimui pagerinti.
Technologiniai veiksniai:
Naujų informacinių technologijų plėtra. Regione pastebimas spartus informacinių technologijų
vystymasis sąlygoja intensyvius informacinės visuomenės pokyčius. Informacinės technologijos įgalina
išplėsti informacijos apie aplinkos būklę, aplinkosauginio švietimo prieinamumą gyventojams, sudaro
sąlygas visuomenei dalyvauti priimant svarbius aplinkai sprendimus. Informacija apie aplinkos kokybę,
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras, TIPK paraiškų priėmimą ir leidimų
išdavimą prieinama departamento interneto svetainėje. 2009 metais Departamentas planuoja sąlygų
teritorijų planavimo dokumentams rengti pradėti išdavinėti naudojant elektroninę programą
„Infostatyba“, kuri turėtų paspartinti sąlygų išdavimo procesą bei pagerinti apskaitą.
ES fondų parama gali paspartinti aplinkos būklės informacijos surinkimo ir vertinimo sistemos
tobulinimą regione, tačiau nepakankamas finansavimas gali šį procesą pristabdyti.
Naujų gamybos technologijų plėtra. Ekologinės naujovės, atsinaujinanti energija, energijos
naudojimo efektyvumas yra Europos Sąjungos 2007-2013 m. laikotarpio sanglaudos prioritetai.
Pastebimas vis didesnis susidomėjimas šiomis technologijomis.
Ištekliai (vidaus veiksniai)
Teisinė bazė. Departamento vykdomos funkcijos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717 (Žin., 2004, Nr. 8-192; 2006
Nr.4-124; 2007, Nr. 21-806, Nr. 106-4360, Nr. 126-5157; 2008 Nr.150-6128), kuriais apibrėžta
departamento kompetencija vykdant Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus.
Organizacinė struktūra. Departamento struktūrą tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras.
Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. D1-341 (2008 m.
liepos 21 d. įsakymo Nr. D1-384 redakcija), Departamento struktūrą sudaro: Administracija, Personalo
ir dokumentų valdymo skyrius, Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius, Poveikio aplinkai vertinimo ir
normatyvų skyrius, Miškų kontrolės skyrius, Klaipėdos ir Šilutės gyvosios gamtos apsaugos
inspekcijos, Jūros aplinkos apsaugos agentūra, Klaipėdos, Palangos ir Neringos miestų agentūros,
Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės, Šilalės, Tauragės rajonų agentūros, Pagėgių savivaldybės
agentūra. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinta Departamento struktūra yra detali:
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numatyta valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičius, pareigybių suskirstymas į struktūrinius
padalinius.
Žmogiškieji ištekliai (pareigybės, kvalifikacija). 2009 metais departamentui nustatytas didžiausias
leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius – 128. Aplinkos
ministro 2009 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. D1-46 patvirtintoje Departamento struktūroje yra 99
valstybės tarnautojai, t.t. 77 inspektoriai bei 29 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Departamente dirba didelę patirtį ir žinias turintys specialistai, jų kompetencija sudaro galimybes
vykdyti departamentui pavestas funkcijas. Tačiau siekiant laiku ir kokybiškai jas atlikti ir atsižvelgiant į
tai, kad aplinkosaugos sritis yra sparčiai kintanti ir besivystanti, daugėja naujų veiklos sričių ir funkcijų,
susijusių su ES aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo kontrole, darbo krūvis didėja neproporcingai
turimiems žmogiškiesiems resursams.
Planavimo sistema. Departamento planavimo ir sprendimų priėmimo sistema sudaro pakankamas
sąlygas tinkamam departamento veiklos planavimui. Departamento veiklai tinkamai organizuoti
sudaromi metų Veiklos planas, Veiksmų programa, Kontroliuojamų objektų patikrinimo planas.
Finansiniai ištekliai. Departamentas yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš valstybės biudžeto. 20092011 metais departamentas įgyvendins investicinį projektą – naujo laivo įsigyjimas, kuris bus
finansuojamas iš Sanglaudos fondo (85%) ir valstybės biudžeto (15%) lėšų. Atsižvelgiant į aplinkos
sektoriaus svarbą šalies ekonomikai, gyvenimo kokybės gerinimui, valstybės prioritetą aplinkos
sektoriui, teisės aktais apibrėžtas ir būtinas atlikti darbų apimtis, skiriami asignavimai departamentui yra
nepakankami, siekiant užtikrinti besąlygišką patvirtintų programų vykdymą.
Apskaita. Departamente apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatymu, Finansų ministerijos patvirtintomis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
organizavimo taisyklėmis, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, Departamento
direktoriaus įsakymu patvirtinta apskaitos politika. Apskaita kompiuterizuota, naudojama buhalterinės
apskaitos programa ,,STEKAS-apskaita”, mokėjimai tiesiogiai tiekėjams atliekami kompiuterizuota
Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų (VBAM) sistema. Buhalterinę apskaitą departamente tvarko
Buhalterinė tarnyba, tiesiogiai pavaldi departamento direktoriui. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2009 metų
bus reformuota viešojo sektoriaus apskaita, būtina numatyti finansavimą ministerijos apskaitos sistemos
atnaujinimui, apskaitos specialistų kvalifikacijos kėlimui, įsisavinant naujus viešojo sektoriaus
apskaitos standartų reikalavimus bei pritaikant juos praktikoje.
Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos). Departamentas šiuo metu naudojasi ir dirba
su šiomis informacinėmis sistemomis: ATĮR (atliekas tvarkančių įmonių registras), GIIS
(gamintojų/importuotojų sąvadas, PAAMA (pirminės atliekų apskaitos ataskaitos), AAMA (atliekų
apskaitos ataskaitos), ĮVRIPAA (į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitos), Valstybinė
statistinė sistema (valstybinės statistinės ataskaitų formos Nr. 1 Vanduo, Nr. 2 Atmosfera), Mokesčių už
aplinkos teršimą mokėtojų duomenų bazė, TAIS (taršos ataskaitų informacinė sistema – atliekas
tvarkančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, išduotų pažymų ataskaitų teikimo kontrolė),
Medžiotojų duomenų sąvadas, Miškų kadastro integruota informacinė sistema, GeoEnviron (aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės duomenys), Durpynų gaisringumo informacinė sistema, Valstybės
tarnybos registras, dokumentų valdymo programa. Departamente planuojama 2009 metais pradėti
naudoti sąlygų teritorijų planavimui rengimui ir perdavimui į savivaldybes informacinę sistemą
„Infostatyba“. Departamentui internetas tiekiamas centralizuotai. Agentūrose yra įdiegtos ADSL
interneto prieigos.
Vidaus kontrolės sistema. Vidaus kontrolė, tai visų kontrolės rūšių sistema, kurios dėka siekiama
užtikrinti departamento veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą,
veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių
ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir su visa tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.
Tolimesnis vidaus kontrolės priemonių diegimas padės sėkmingai įgyvendinti naujoves, prisitaikyti prie
besikeičiančios aplinkos, naujų poreikių ir prioritetų.
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2. Įstaigos misija
Organizuojant ir vykdant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ir kitų įstatymų bei teisės aktų,
reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, laikymosi kontrolę, įgyvendinti
Lietuvos Respublikos piliečių teisę į sveiką ir švarią aplinką, užtikrinti racionalų gamtos išteklių
naudojimą, saugoti būdingą Lietuvos kraštovaizdį, ekosistemas, gamtos objektus bei biologinę įvairovę,
gerinti šalies ekologinę būklę.
Įstaigos strateginis (-iai) tikslas (-ai)
1. Užtikrinti departamento kontroliuojamoje teritorijoje tinkamą aplinkos kokybę, atsižvelgiant į ES
normas ir standartus;
2. Užtikrinti departamento kontroliuojamoje teritorijoje racionalų gamtos išteklių naudojimą ir tolesnį jų
gausinimą, išsaugoti biologinę įvairovę, gamtos paveldo vertybes, kraštovaizdžio savitumą.
3. Asignavimų valdytojo vadovaujamos institucijos, prie kurios strateginio veiklos plano įgyvendinimo
prisideda viešojo administravimo įstaiga, pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir jos
strateginio veiklos plano elementai:
3.1. Strateginio tikslo pavadinimas ir jo kodas:
užtikrinti tinkamą aplinkos kokybę Lietuvos gyventojams, sudaryti sąlygas darniai teritorijų plėtrai
(kodas – 01)
3.2. Programos pavadinimas ir jo kodas:
Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė (kodas – 01.03)
3.3. Programos tikslo pavadinimas ir jo kodas:
užtikrinti tinkamą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę (kodas – 01.03.01)
3.4. Programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas:
vykdyti efektyvią aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę regioniniame ir vietiniame lygmenyje (kodas –
01.03.01.02)
3.5. Programos priemonės pavadinimas ir jos kodas:
nustatyti aplinkosaugines sąlygas planuojamai ir vykdomai ūkinei veiklai bei vykdyti ūkinei veiklai
nustatytų aplinkosauginių sąlygų laikymosi kontrolę (kodas – 01.03.01.02.01)
vykdyti valstybinių ir privačių miškų naudojimo ir atkūrimo valstybinę kontrolę (kodas –
01.03.01.02.02)
vykdyti gyvūnijos apsaugos reikalavimų laikymosi valstybinę kontrolę (kodas – 01.03.01.02.03)
vykdyti jūros aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi valstybinę kontrolę (kodas – 01.03.01.02.05)
vykdyti aplinkosauginių pažeidimų prevencijai, valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės efektyvumo
didinimui ir regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklos tobulinimui būtinus veiksmus (kodas –
01.03.01.02.06)
4. Įstaigos vykdomos priemonės įgyvendinimo aprašymas.
Priemonės įgyvendinamos planingai ir sistemingai, vykdant nuolatinę priemonių įgyvendinimo
kontrolę ir periodinį atsiskaitymą už įgyvendinimą.
Departamento ir jo struktūrinių padalinių darbas planuojamas metams. Rengiama metinė
Departamento veiklos programa, kurią tvirtina Departamento direktorius. Patvirtinus metinę
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Departamento veiklos programą, Departamento struktūriniai padaliniai rengia metines veiklos
programas, kuriose nustatomi atsakingi vykdytojai, priemonių įgyvendinimo terminai, priemonių
įgyvendinimą kontroliuojantys asmenys. Departamentas kasmet, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos ir Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos nustatytą formą ir nustatytus terminus, rengia
metinę veiklos ataskaitą. Prieš rengiant metinę Departamento veiklos ataskaita Departamento vadovybei
už struktūrinių padalinių metinių programų įgyvendinimą atsiskaito struktūriniai padaliniai.
Departamente, kaip institucijoje, vykdančioje valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, ypatingai
didelis dėmesys skiriamas kontroliuojamų objektų patikrinimų planavimui.
Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos Nr. 2001/331/EB IV skyriaus
nurodymus dėl minimalių aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijų taikymo inspektavimo
praktikoje, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 327 „Dėl
kontroliuojamų objektų tikrinimo dažnumo nustatymo Regionų aplinkos apsaugos departamentuose
tvarkos“, Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko 2003 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 18
„Dėl kontroliuojamų objektų sąrašų sudarymo ir patikrinimo planų rengimo departamentų agentūrose“
(2008 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. VAA1-6 redakcija). Departamento veiklos tikslams pasiekti,
nustatyta griežta struktūrinių padalinių planų vykdymo kontrolė.
Departamente reguliariai vedami savaitiniai ir mėnesiniai padalinių vadovų pasitarimai.
Pasitarimuose priimti sprendimai protokoluojami, vedama pavedimų registracija, pavedimų atlikimo
kontrolė.
Departamente atliekami sistemingi struktūrinių padalinių patikrinimai. Rengiamos patikrinimų
pažymos, pateikiamos rekomendacijos trūkumams pašalinti ir nustatomi trūkumų pašalinimo terminai ir
kontrolės tvarka. Nustatyti trūkumai aptariami su padalinių vadovais bendrame Departamento
pasitarime. Su tikrinimo rezultatais supažindinami ir kiti, atitinkamose srityse dirbantys Departamento
pareigūnai.
2008 metais Departamente įgyvendinti struktūriniai pertvarkymai, reorganizuota Gyvosios gamtos
apsaugos inspekcija ir nuo 2009 m. sausio 1 d. įkurtos Klaipėdos ir Šilutės gyvosios gamtos apsaugos
inspekcijos.
Valdymo struktūroje, padalinių nuostatuose, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybės
aprašymuose ir vidaus tvarkose apibrėžtos ir paskirstytos funkcijos, nurodytas pavaldumas,
atskaitomybė visais veiklos klausimais, apibrėžtos valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisės ir
atsakomybė.
METINIO VEIKLOS PLANO PRIEDAI
1 lentelė. 2009-ųjų metų veiksmų planas
2 lentelė. Vertinimo kriterijų (rodiklių) suvestinė (2009-iesiems metams)
Direktorius
Andrius Kairys
2009-04-01

1 LENTELĖ. 2009-ųjų METŲ VEIKSMŲ PLANAS
Priemonės pavadinimas
Įstaigos veiksmo
Atsakingi
Vykdymo
Asignavimai
ir jos kodas
pavadinimas
vykdytojai
terminai
(tūkst. litų)
Asignavimų valdytojo vadovaujamos institucijos atitinkamos programos pavadinimas
Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė
1. Nustatyti
1. Nustatyti
Poveikio
I-IV ketvirčiai
3117,5
aplinkosaugines sąlygas aplinkosaugines
aplinkai
planuojamai ir vykdomai sąlygas, teritorijų
vertinimo ir
normatyvų
ūkinei veiklą bei vykdyti planavimo
ūkinei veiklai nustatytų
dokumentams rengti
skyriaus
aplinkosauginių sąlygų
vedėjas ir
laikymosi kontrolę
specialistai
(kodas – 01.03.01.02.01) 2. Nustatyti
Poveikio
I-IV ketvirčiai
aplinkosaugines sąlygas aplinkai
statinių projektavimui
vertinimo ir
normatyvų
skyriaus
vedėjas ir
specialistai
3. Atlikti teritorijų
Poveikio
I-IV ketvirčiai
aplinkai
planavimo dokumentų
vertinimo ir
aplinkosauginį
normatyvų
vertinimą ir teikti
išvadas dėl jų derinimo skyriaus
vedėjas ir
specialistai,
agentūrų
vedėjai
I-IV ketvirčiai
4. Vertinti statybos
Poveikio
projektus dėl atitikimo
aplinkai
vertinimo ir
aplinkosauginiams
normatyvų
reikalavimams ir teikti
išvadas dėl jų derinimo skyriaus
vedėjas ir
specialistai,
agentūrų
vedėjai
5. Atlikti 3 ir 4
Poveikio
I-IV ketvirčiai
veiksmuose nenurodytų, aplinkai
su poveikiu aplinkai
vertinimo ir
susijusių projektų,
normatyvų
planų, programų
skyriaus
aplinkosauginį
vedėjas ir
vertinimą ir teikti
specialistai
išvadas dėl jų derinimo
6. Atlikti atrankas ir
Poveikio
I-IV ketvirčiai
pateikti išvadas dėl
aplinkai
poveikio aplinkai
vertinimo ir
vertinimo privalomumo normatyvų
skyriaus

2
Priemonės pavadinimas
ir jos kodas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
7. Tvirtinti planuojamos
ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo
programas, nagrinėti
ataskaitas ir priimti
sprendimus dėl
planuojamų ūkinių
veiklų leistinumo
pasirinktose vietose
8. Tikrinti atliekas
tvarkančias įmones dėl
jų veiklos atitikimo
aplinkosauginiams
reikalavimams
9. Tikrinti įmones,
išduodančias pažymas
dėl apmokestinamųjų
gaminių ir pakuočių
atliekų naudojimo ar
eksporto
10. Išduoti, atnaujinti ar
koreguoti taršos
integruotos prevencijos
ir kontrolės leidimus

11. Tikrinti objektus,
turinčius taršos
integruotos prevencijos
ir kontrolės leidimus
12. Vykdyti juridinių ir
fizinių asmenų veiklos
aplinkosauginę kontrolę
aplinkos kokybės
apsaugos srityje
13. Vykdyti 1-12
veiksmuose neįvardintų
aplinkos kokybės,
kraštovaizdžio, žemės
gelmių išteklių, vandens
telkinių apsaugos,
aplinkosauginių
mokesčių kontrolės
funkcijas (patikrinimai,

Atsakingi
vykdytojai
vedėjas ir
specialistai
Poveikio
aplinkai
vertinimo ir
normatyvų
skyriaus
vedėjas ir
specialistai

Vykdymo
terminai
I-IV ketvirčiai

Agentūrų
vedėjai ir
specialistai

I-IV ketvirčiai

Agentūrų
vedėjai ir
specialistai

sausiogegužės mėn.

Poveikio
aplinkai
vertinimo ir
normatyvų
skyriaus
vedėjas ir
specialistai,
agentūrų
vedėjai
Agentūrų
vedėjai ir
specialistai

I-IV ketvirčiai

I-IV ketvirčiai

Agentūrų
vedėjai ir
specialistai

I-IV ketvirčiai

Agentūrų
vedėjai ir
specialistai

I-IV ketvirčiai

Asignavimai
(tūkst. litų)

3
Priemonės pavadinimas
ir jos kodas
2. Vykdyti valstybinių ir
privačių miškų
naudojimo ir atkūrimo
valstybinę kontrolę
(kodas – 01.03.01.02.02)

3. Vykdyti gyvūnijos
apsaugos reikalavimų
laikymosi valstybinę
kontrolę (kodas –
01.03.01.02.03)

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
reidai)
1. Įvertinti
miškotvarkos projektų
kokybę bei priimti
sprendimus dėl jų
atitikimo nustatytiems
reikalavimams
2. Išnagrinėti prašymus
dėl leidimų miškui
kirsti išdavimo, išduoti
šiuos leidimus
3. Kontroliuoti kaip
laikomasi valstybinių ir
privačių miškų
apsaugos, naudojimo ir
atkūrimo reikalavimų
4. Konsultuoti privačių
miškų savininkus miškų
naudojimo, atkūrimo ir
apsaugos klausimais
1. Kontroliuoti kaip
naudojami
medžiojamųjų gyvūnų
ištekliai
2. Kontroliuoti kaip
naudojami žuvų
ištekliai
3. Kontroliuoti kaip
laikomasi leidimuose
naudoti žūklės plotus
nustatytų sąlygų
4. Vykdyti žūklės plotų
naudojimo
aplinkosauginį
reguliavimą ir kontrolę
5. Vykdyti
medžiojamųjų gyvūnų
išteklių naudojimo
medžioklės plotų
vienetuose reguliavimą
ir priežiūrą
6. Vykdyti gyvūnijos
išteklių apsaugai ir
naudojimo
reguliavimui priskirtas
funkcijas,
nepatenkančias į 1-5
veiksmų sritis

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo
terminai

Asignavimai
(tūkst. litų)

Miškų
kontrolės
skyriaus
vedėjas,
agentūrų
valstybiniai
miškų
pareigūnai

I-IV ketvirčiai

953,0

Klaipėdos ir
Šilutės
gyvosios
gamtos
apsaugos
inspekcijų
viršininkai ir
specialistai,
agentūrų
vedėjai ir
specialistai

I-IV ketvirčiai

1164,0

4
Priemonės pavadinimas
ir jos kodas
4. Vykdyti jūros aplinkos
apsaugos reikalavimų
laikymosi valstybinę
kontrolę (kodas 01.03.01.02.05)

5. Vykdyti
aplinkosauginių
pažeidimų prevencijai,
valstybinės aplinkos
apsaugos kontrolės
efektyvumo didinimui ir
regionų aplinkos
apsaugos departamentų
veiklos tobulinimui
būtinus veiksmus (kodas
– 01.03.01.02.06)

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Tikrinti laivus,
įplaukusius į Lietuvos
vidaus vandenis,
teritorinę jūrą,
išskirtinę ekonominę
zoną, įvertinant jų
atitikimą MARPOL
73/78 konvencijos bei
jos priedų, HELCOM
konvencijos
rekomendacijų, LR
Jūros aplinkos
apsaugos įstatymo
nustatytiems
aplinkosaugos
reikalavimams
1. Dalyvauti lašišų
neršto apsaugos
respublikinėje akcijoje
„Lašiša 2009“

Atsakingi
vykdytojai
Jūros
aplinkos
apsaugos
agentūros
vedėjas ir
specialistai

Klaipėdos ir
Šilutės
gyvosios
gamtos
apsaugos
inspekcijų
viršininkai ir
specialistai,
Jūros
aplinkos
apsaugos
agentūros
vedėjas ir
specialistai,
agentūrų
vedėjai ir
specialistai
Miškų
2. Dalyvauti
respublikinėje miškų
kontrolės
apsaugos akcijoje
skyriaus,
„Miškas 2009“
miestų,
rajonų ir
savivaldybių
agentūrų
vedėjai,
specialistai
miškininkai
3. Dalyvauti
Miestų,
visuomeninėje aplinkos rajonų ir
švarinimo akcijoje
savivaldybių
„Darom 2009“
agentūrų
vedėjai ir
specialistai

Vykdymo
Asignavimai
terminai
(tūkst. litų)
I-IV ketvirčiai
879,0

III-IV
ketvirčiai

IV ketv.

II ketvirtis

*

5
Priemonės pavadinimas
ir jos kodas

Atsakingi
vykdytojai
Miestų,
rajonų ir
savivaldybių
agentūrų
vedėjai,
Klaipėdos ir
Šilutės
gyvosios
gamtos
apsaugos
inspekcijų
viršininkai
Miestų,
5. Koordinuoti
savivaldybių veiklą
rajonų ir
įgyvendinant strateginį savivaldybių
atliekų tvarkymo planą, agentūrų
naudojant Specialiosios vedėjai
aplinkos apsaugos
rėmimo programos
lėšas, vykdant kitus
savivaldybėms
pavestus uždavinius
aplinkosaugos srityje
6. Vykdyti korupcijos
Direktoriaus
prevencijos priemones pavaduotojas,
miestų,
rajonų ir
savivaldybių,
Jūros
aplinkos
apsaugos
agentūrų
vedėjai
7. Vystyti RAAD
Direktoriaus
specialistų gebėjimus
pavaduotojas
atlikti priskirtas
funkcijas
*priemonė vykdoma iš bendrų asignavimų
Direktorius
Andrius Kairys
2009-04-01

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
4. Vykdyti visuomenės
informavimo
aplinkosaugos
klausimais priemones

Vykdymo
Asignavimai
terminai
(tūkst. litų)
I-IV ketvirčiai

I-IV ketvirčiai

I-IV ketvirčiai

I-IV ketvirčiai

2 LENTELĖ. VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (2009-iesiems metams)
Vertinimo kriterijaus
(rodiklio) reikšmė
Asignavimų valdytojo vadovaujamos institucijos atitinkamos programos pavadinimas
Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė
Programos tikslas - užtikrinti
Rezultato kriterijus:
tinkamą aplinkos apsaugos
1. Nustatytos aplinkosauginės sąlygos
8000
valstybinę kontrolę
poveikį aplinkai darančios ūkinės
veiklos vystymo projektams
(patvirtintų projektų skaičius, vnt.)
2. Patikrinta taršos integruotos
2500
prevencijos ir kontrolės leidimais
nustatytomis sąlygomis bei
normatyvais reguliuojamų objektų
(vnt.)
3. Pramonės ir jiems prilygintinų
27
objektų patikrinimų ir juose nustatytų
aplinkosauginių pažeidimų santykis
(atliktų patikrinimų ir nustatytų
pažeidimų santykis, procentais)
4. Miškų naudojimo, atkūrimo ir
8
apsaugos patikrinimų ir nustatytų
pažeidimų santykis (atliktų
patikrinimų ir nustatytų pažeidimų
santykis, procentais)
5. Gyvosios gamtos naudojimo
32
patikrinimų ir nustatytų pažeidimų
santykis (atliktų patikrinimų ir
nustatytų pažeidimų santykis,
procentais)
Produkto kriterijus:
Programos uždavinys - vykdyti
1. Nustatytos aplinkosauginės sąlygos
efektyvią aplinkos apsaugos
8500
valstybinę kontrolę regioniniame poveikį aplinkai darančios ūkinės
ir vietiniame lygmenyje
veiklos vystymo projektų rengimui bei
pateikta išvadų dėl tokių projektų
atitikimo aplinkosauginiams
reikalavimams (išduotų sąlygų ir
išnagrinėtų projektų skaičių suma,
vnt.)
2. Atlikta atrankų dėl planuojamos
680
ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo (vnt.)
3. Išduota, atnaujinta ar koreguota
650
taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimų įmonėms (vnt.)
4. Patikrinta įregistruotų atliekas
615
tvarkančių įmonių (vnt.)
5. Patikrinta pažymas dėl
77
apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių
Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

2
Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)
atliekų naudojimo ar eksporto
išduodančių įmonių (vnt.)
6. Atlikta pramonės bei kitų jiems
prilygintinų objektų patikrinimų dėl
aplinkos apsaugos reikalavimų
laikymosi (patikrinimų skaičius, vnt.)
7. Atlikta juridinių ir fizinių asmenų
ūkinės veiklos patikrinimų dėl
aplinkos kokybės reikalavimų
laikymosi (patikrinimų skaičius, vnt.)
8. Suderinta miškotvarkos projektų
(vnt.)
9. Išduota leidimų kirsti mišką (vnt.)
10. Patikrinta miško sklypų įvertinant
jų atitikimą leidimams, miškotvarkos
projektams, kitiems nustatytiems
miško naudojimo, atkūrimo ir
apsaugos reikalavimams (patikrintų
sklypų skaičius, vnt.)
11. Išduota leidimų naudoti
medžiojamųjų gyvūnų išteklius
medžioklės plotų vienetuose (leidimų
skaičius, vnt.)
12. Patikrinta leidimus naudoti
medžiojamųjų gyvūnų išteklius
medžioklės plotų vienetuose turinčių
naudotojų veikla (patikrinimų
skaičius, vnt.)
13. Išduota leidimų naudoti žūklės
plotus (vnt.)
14. Patikrinta leidimus naudoti žūklės
plotus turinčių naudotojų veikla
(patikrinimų skaičius, vnt.)
15. Patikrinta laivų, įplaukusių į
Lietuvos vidaus vandenis, teritorinę
jūrą, išskirtinę ekonominę zoną,
įvertinant jų atitikimą nustatytiems
aplinkosaugos reikalavimams (laivų
skaičius (vnt.)
16. Organizuota ir dalyvauta
gamtosauginėse akcijose (akcijų
skaičius, vnt.)
17. Teikta pasiūlymų, vertinimų,
išvadų dėl savivaldybių vykdomų
aplinkosauginių funkcijų (vnt.)

Programos priemonė – nustatyti
aplinkosaugines sąlygas
planuojamai ir vykdomai ūkinei
veiklai bei vykdyti ūkinei veiklai

Vertinimo kriterijaus
(rodiklio) reikšmė
4500

9600

2000
13000
25560

10

450

130
350
250

3
110

3
Programos elementai
nustatytų aplinkosauginių sąlygų
laikymosi kontrolę
Veiksmai:
1. Nustatyti aplinkosaugines
sąlygas, teritorijų planavimo
dokumentams rengti
2. Nustatyti aplinkosaugines
sąlygas statinių projektavimui
3. Atlikti teritorijų planavimo
dokumentų aplinkosauginį
vertinimą ir teikti išvadas dėl jų
derinimo
4. Vertinti statybos projektus dėl
atitikimo aplinkosauginiams
reikalavimams ir teikti išvadas
dėl jų derinimo
5. Atlikti 3 ir 4 veiksmuose
nenurodytų, su poveikiu aplinkai
susijusių projektų, planų,
programų aplinkosauginį
vertinimą ir teikti išvadas dėl jų
derinimo

6. Atlikti atrankas ir pateikti
išvadas dėl poveikio aplinkai
vertinimo privalomumo
7. Tvirtinti planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai
vertinimo programas, nagrinėti
ataskaitas ir priimti sprendimus
dėl planuojamų ūkinių veiklų
leistinumo pasirinktose vietose
8. Tikrinti atliekas tvarkančias
įmones dėl jų veiklos atitikimo
aplinkosauginiams
reikalavimams
9. Tikrinti įmones, išduodančias
pažymas dėl apmokestinamųjų
gaminių ir pakuočių atliekų
naudojimo ar eksporto
10. Išduoti, atnaujinti ar
koreguoti taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimus

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1. Parengtų aplinkosauginių sąlygų
(sąlygų teikimų) teritorijų planavimo
dokumentams rengti skaičius (vnt.)
2. Parengtų aplinkosauginių sąlygų
(sąlygų teikimų) statinių
projektavimui skaičius (vnt.)
3. Pateikta išvadų dėl teritorijų
planavimo dokumentų atitikimo
aplinkosauginiams reikalavimams
(vnt.)
4. Pateikta išvadų dėl statybos
projektų atitikimo aplinkosauginiams
reikalavimams (vnt.)
5. Vykdant 5. veiksmą pateikta
išvadų/derinimų (vnt.):
5.1. išnagrinėta SPAV atrankų
dokumentacijų, ataskaitų, teikta išvadų
(vnt)
5.2. išnagrinėta/ suderinta PAOV
ataskaitų (vnt.)
5.3. išnagrinėta/ suderinta aplinkos oro
teršalų inventorizacijos ataskaitų (vnt.)
5.4. išnagrinėta/ suderinta ūkio
subjektų požeminio vandens
monitoringo programų (vnt.)
6. Pateikta išvadų planuojamų ūkinių
veiklų organizatoriams dėl poveikio
aplinkai vertinimo privalomumo (vnt.)
7. Priimta sprendimų dėl planuojamų
ūkinių veiklų leistinumo pasirinktose
vietose (vnt.)

8. Patikrinta įregistruotų atliekas
tvarkančių įmonių (vnt.)
9. Patikrinta pažymas dėl
apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių
atliekų naudojimo ar eksporto
išduodančių įmonių (vnt.)
10. Išduota, atnaujinta ar koreguota
TIPK leidimų (vnt.)

Vertinimo kriterijaus
(rodiklio) reikšmė

1000
2000
500

1500

80
10
15
15
40
155
10

155

7

70

4
Programos elementai
11. Tikrinti objektus, turinčius
taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimus
12. Vykdyti juridinių ir fizinių
asmenų veiklos aplinkosauginę
kontrolę aplinkos kokybės
apsaugos srityje
13. Vykdyti 1-12 veiksmuose
neįvardintų aplinkos kokybės,
kraštovaizdžio, žemės gelmių
išteklių, vandens telkinių
apsaugos, aplinkosauginių
mokesčių kontrolės funkcijas
(patikrinimai, reidai)
Programos priemonė – vykdyti
valstybinių ir privačių miškų
naudojimo ir atkūrimo
valstybinę kontrolę
Veiksmai:
1. Įvertinti miškotvarkos
projektų kokybę bei priimti
sprendimus dėl jų atitikimo
nustatytiems reikalavimams
2. Išnagrinėti prašymus dėl
leidimų miškui kirsti išdavimo,
išduoti šiuos leidimus
3. Kontroliuoti kaip laikomasi
valstybinių ir privačių miškų
apsaugos, naudojimo ir atkūrimo
reikalavimų
4. Konsultuoti privačių miškų
savininkus miškų naudojimo,
atkūrimo ir apsaugos klausimais
Programos priemonė – vykdyti
gyvūnijos apsaugos reikalavimų
laikymosi valstybinę kontrolę
Veiksmai:
1. Kontroliuoti kaip naudojami
medžiojamųjų gyvūnų ištekliai
2. Kontroliuoti kaip naudojami
žuvų ištekliai
3. Kontroliuoti kaip laikomasi
leidimuose naudoti žūklės plotus
nustatytų sąlygų
4. Vykdyti žūklės plotų
naudojimo aplinkosauginį
reguliavimą ir kontrolę
5. Vykdyti medžiojamųjų

Vertinimo kriterijai (rodikliai)
11. Patikrinta taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimus
turinčių objektų (vnt.)
12. Patikrinta juridinių ir fizinių
asmenų aplinkos kokybės apsaugos
srityje (vnt.)
13. Atlikta kitų patikrinimų, reidų
aplinkos kokybės, kraštovaizdžio,
žemės gelmių išteklių, vandens
telkinių apsaugos, aplinkosauginių
mokesčių kontrolės funkcijų vykdymo
srityse skaičius (vnt.)

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1. Suderintų miškotvarkos projektų
skaičius (vnt.)

Vertinimo kriterijaus
(rodiklio) reikšmė
400
1500

35

230

2. Išduotų leidimų kirsti mišką
skaičius (vnt.)

1200

3. Patikrintų valstybinių ir privačių
miškų sklypų skaičius (vnt.)

3800

4. Konsultuotų privačių miškų
savininkų miškų naudojimo, atkūrimo
ir apsaugos klausimais skaičius (vnt.)

5350

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1. Medžiojamųjų gyvūnų išteklių
naudojimo patikrinimų skaičius (vnt.)
2. Žuvų išteklių naudojimo
patikrinimų skaičius (vnt.)
3. Žūklės plotų naudotojų patikrinimų
skaičius (vnt.)

50
75
25

4. Išduotų leidimų naudoti žūklės
plotus skaičius (vnt.)

2

5. Išduotų leidimų naudoti

2

5
Programos elementai
gyvūnų išteklių naudojimo
medžioklės plotų vienetuose
reguliavimą ir priežiūrą
6. Vykdyti gyvūnijos išteklių
apsaugai ir naudojimo
reguliavimui priskirtas funkcijas,
nepatenkančias į 1-5 veiksmų
sritis

Programos priemonė – vykdyti
jūros aplinkos apsaugos
reikalavimų laikymosi valstybinę
kontrolę
Veiksmai:
1. Tikrinti laivus, įplaukusius į
Lietuvos vidaus vandenis,
teritorinę jūrą, išskirtinę
ekonominę zoną, įvertinant jų
atitikimą MARPOL 73/78
konvencijos bei jos priedų,
HELCOM konvencijos
rekomendacijų, LR Jūros
aplinkos apsaugos įstatymo
nustatytiems aplinkosaugos
reikalavimams.
Programos priemonė – vykdyti
aplinkosauginių pažeidimų
prevencijai, valstybinės aplinkos
apsaugos kontrolės efektyvumo
didinimui ir regionų aplinkos
apsaugos departamentų veiklos
tobulinimui būtinus veiksmus
Veiksmai:
1. Dalyvauti lašišų neršto
apsaugos respublikinėje akcijoje
„Lašiša 2009“
2. Dalyvauti respublikinėje
miškų apsaugos akcijoje

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Vertinimo kriterijaus
(rodiklio) reikšmė

medžiojamųjų gyvūnų išteklius
skaičius (vnt.)
6. Vykdant gyvūnijos išteklių
naudojimo reguliavimo ir apsaugos
funkcijas, nepatenkančias į 1-5
veiksmų sritis, atliktų
patikrinimų/reidų skaičius (vnt.):
6.1. organizuotų reidų, neršto metu
saugant neršiančias žuvis, skaičius
(vnt.)
6.2. organizuotų reidų, vykdant
specialiosios žvejybos kontrolę,
skaičius (vnt.)
6.3. organizuotų reidų, vykdant
prekybos laukiniais gyvūnais kontrolę,
skaičius (vnt.)
6.4. organizuotų reidų, vykdant
įžuvinimo kontrolę, skaičius (vnt.)

Veiksmų atlikimo rodikliai:
Patikrintų laivų skaičius (vnt.)

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1. Dalyvauta akcijos „Lašiša 2009“
reiduose (reidų skaičius vnt.)
2. Dalyvauta akcijos „Miškas 2009“
reiduose (reidų skaičius vnt.)

65

30
15
10
10

250

50
50

6
Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Vertinimo kriterijaus
(rodiklio) reikšmė

„Miškas 2009“
3. Dalyvauti visuomeninėje
aplinkos švarinimo akcijoje
„Darom 2009“
4. Vykdyti visuomenės
informavimo aplinkosaugos
klausimais priemones.
5. Koordinuoti savivaldybių
veiklą įgyvendinant strateginį
atliekų tvarkymo planą,
naudojant Specialiosios aplinkos
apsaugos rėmimo programos
lėšas, vykdant kitus
savivaldybėms pavestus
uždavinius aplinkosaugos srityje.
6. Vykdyti Kuršių marių
vandens kokybės gerinimo
programoje numatytas
priemones.
7. Vykdyti Ekologinio saugumo
užtikrinimo programoje
numatytas priemones.
8. Vykdyti Kuršių nerijos
gamtotvarkos plane numatytas
priemones
9. Vykdyti korupcijos
prevencijos priemones
10. Vystyti RAAD specialistų
gebėjimus atlikti priskirtas
funkcijas
Direktorius
Andrius Kairys
2009-04-01

3. Akcijos „Darom 2009“metu
tvarkytų vietų skaičius (vnt.)

10

4. Pateikta aplinkosauginės
informacijos – straipsnių, pranešimų
visuomenei (straipsnių, pranešimų
skaičius vnt.)
5.1 Pasitarimų su savivaldybėmis
aktualiais aplinkos apsaugos
klausimais skaičius (vnt.)
5.2 Teikta pasiūlymų, vertinimų,
išvadų dėl savivaldybių vykdomų
aplinkosauginių funkcijų (vnt.)

10

10
10

6. Vykdytų Kuršių marių vandens
kokybės gerinimo programoje
numatytų priemonių skaičius (vnt.)

6

7. Vykdytų Ekologinio saugumo
užtikrinimo programoje numatytų
priemonių skaičius (vnt.)
8. Vykdytų Kuršių nerijos
gamtotvarkos plane numatytų
priemonių skaičius (vnt.)
9. Vykdytų antikorupcinių priemonių
skaičius (vnt.)
10. Mokymų, seminarų, praktinių
užsiėmimų skaičius (vnt.)

1
1
2
4

