PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2018 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. D1-172
Prioritetiniai tikslai
1.
2.
3.
4.
5.

Efektyvinti pavojingųjų atliekų tvarkymo kontrolę
Stiprinti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo teisėtumo kontrolę
Užtikrinti gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimą
Stiprinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkytojų ir naudotojų kontrolę, siekiant mažinti šių dujų išmetimą į aplinką
Mažinti paviršinių vandenų taršą nevalytomis ar nepilnai išvalytomis nuotekomis

Veiklos efektyvumo didinimo priemonės
1. 8 regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimas į vieną įstaigą
2. Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos taikymas, vykdant ūkio subjektų priežiūrą
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

01.30.02.01.01 1. Nustatyti
aplinkosaugines
sąlygas ūkinei veiklai
bei vykdyti nustatytų
aplinkosauginių
sąlygų, gyvūnijos ir
jūros aplinkos
apsaugos reikalavimų
laikymosi valstybinę
kontrolę, objektų
taršos valstybinę
laboratorinę kontrolę
bei aplinkosauginių
pažeidimų prevenciją

Proceso ir (ar) indėlio
Įstaigos veiksmo
vertinimo kriterijai,
Atsakingi
Įvykdymo
pavadinimas
mato vienetai ir
vykdytojai
terminas
reikšmės
Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, 01.30.
1. Vykdyti gyvūnijos
1. Organizuota reidų,
Klaipėdos ir
I-IV ketv.
apsaugos reikalavimų
skirtų žuvų apsaugai
Šilutės gyvosios
laikymosi valstybinę
(reidų skaičius, vnt.) –
gamtos apsaugos
kontrolę
inspekcijų
660
viršininkai, Jūros
2. Organizuota reidų,
aplinkos
skirtų laukinės
apsaugos,
gyvūnijos apsaugai
miestų, rajonų ir
(reidų skaičius, vnt.) –
savivaldybių
150
agentūrų vedėjai
3. Tikrinta leidimus
naudoti žvejybos plotus
ir medžiojamųjų gyvūnų
išteklius medžioklės
plotų vienetuose turinčių
naudotojų veikla
(patikrinimų skaičius,

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1032,7

2
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

2. Vykdyti nustatytų
aplinkosauginių sąlygų ir
reikalavimų laikymosi
bei mokesčių mokėjimo
už aplinkos teršimą ir
gamtos išteklių
naudojimo valstybinę
kontrolę

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės
vnt.) – 80
4. Tikrinta verslinės
žvejybos vidaus
vandenyse leidimus
turinčių ūkio subjektų
(patikrinimų skaičius,
vnt.) – 320
5. Patikrinta leidimus
laikyti gyvūnus
nelaisvėje (aptvarai)
turinčių ūkio subjektų
(leidimų turėtojų
skaičius, vnt.) – 35
6. Patikrinta prekybos
laukiniais gyvūnais, jų
dalimis arba gaminiais iš
jų vietų (prekybos
laukiniais gyvūnais
vietos ir pan.)
(leidimų turėtojų
skaičius, vnt.) – 15
1. Patikrinta Taršos
integruotos prevencijos
ir kontrolės leidimais
nustatytomis sąlygomis
bei normatyvais
reguliuojamų objektų
(objektų skaičius, vnt.) –
33

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Klaipėdos ir
Šilutės gyvosios
gamtos apsaugos
inspekcijų
viršininkai

I-IV ketv.

Klaipėdos ir
Šilutės gyvosios
gamtos apsaugos
inspekcijų
viršininkai,
Tauragės rajono
agentūros
vedėjas

I-IV ketv.

Miestų, rajonų ir
savivaldybių
agentūrų,
Mokesčių ir
atliekų kontrolės
skyriaus vedėjai

I-IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. eurų)

3
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės
2. Atlikta patikrinimų
ATVR registruotose
atliekas tvarkančiose
įmonėse, išskyrus
turinčias teisę išrašyti
gaminių ir (ar) pakuočių
atliekų sutvarkymą
įrodančius dokumentus
(patikrinimų skaičius,
vnt.) -180
3. Atlikta patikrinimų
ūkio subjektų,
neregistruotų ATVR,
kurių ūkinės veiklos
metu susidaro
pavojingos atliekos
(patikrinimų skaičius,
vnt.) -25
4. Atlikta patikrinimų
fiziniams ir juridiniams
asmenims, kurių
veikloje susidariusios
nuotekos nepatenka į
centralizuotas nuotekų
tvarkymo sistemas
(miestų nuotekų
valyklas), siekiant
nustatyti ar jos
tvarkomos nepažeidžiant
Nuotekų tvarkymo
reglamente nustatytų
reikalavimų

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

4
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės
(patikrinimų skaičius,
vnt.) – 49
5. Atlikta patikrinimų,
kontroliuojant ES
apyvartinių taršos
leidimų prekybos
sistemoje (ES ATLPS)
dalyvaujančius ūkio
subjektus (patikrinimų
skaičius, vnt.) – 12
6. Atlikta patikrinimų,
kontroliuojant fluorintas
šiltnamio efektą
sukeliančias dujas
(FŠESD) tiekiančius,
įsigyjančius ir (ar)
turinčius, šių dujų
tvarkymo darbus
atliekančius ūkio
subjektus (patikrinimų
skaičius, vnt.) – 50
7. Atlikta kitų juridinių
ir fizinių asmenų ūkinės
veiklos patikrinimų dėl
aplinkos apsaugos
reikalavimų aplinkos
kokybės srityje
laikymosi (patikrinimų
skaičius, vnt.) – 1200

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Miestų, rajonų ir
savivaldybių
agentūrų, Jūros
aplinkos
apsaugos
agentūros,
Mokesčių ir
atliekų kontrolės
skyriaus vedėjai

I-IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. eurų)

5
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
3. Vykdyti
aplinkosauginių
pažeidimų prevencijai,
valstybinės aplinkos
apsaugos kontrolės
efektyvumo didinimui ir
veiklos tobulinimui
būtinus veiksmus bei
mažinti administracinę
naštą verslui

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės
1. Organizuota ir
dalyvauta
gamtosauginėse akcijose
(gamtosauginių akcijų
skaičius, vnt.) – 8

2. Pateikta aplinkos
apsaugos tematika
informacinių pranešimų
Klaipėdos RAAD
internetiniame
tinklalapyje, spaudoje ar
televizijoje (pranešimų
skaičius, vnt.) – 70

3. Pateikta pasiūlymų,
vertinimų išvadų dėl
savivaldybių vykdomų
aplinkosauginių funkcijų
(pasiūlymų ir vertinimo
išvadų skaičius, vnt. ) –
15

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Klaipėdos ir
I-IV ketv.
Šilutės gyvosios
gamtos apsaugos
inspekcijų
viršininkai, Jūros
aplinkos
apsaugos,
miestų, rajonų ir
savivaldybių
agentūrų vedėjai
Klaipėdos ir
I-IV ketv.
Šilutės gyvosios
gamtos apsaugos
inspekcijų
viršininkai, Jūros
aplinkos
apsaugos,
miestų, rajonų ir
savivaldybių
agentūrų,
Kontrolės
organizavimo,
Mokesčių ir
atliekų kontrolės
skyrių vedėjai
Miestų, rajonų ir I-IV ketv.
savivaldybių
agentūrų vedėjai

Asignavimai
(tūkst. eurų)

6
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės
4. Patikrinimų metu
ūkio subjektams suteikta
konsultacijų, vnt. –
ne mažiau kaip 950
5. Pateikta konsultacijų
raštu (procentais nuo
pateiktų paklausimų) –
100

6. Įvykdyta KLRAAD
korupcijos prevencijos
priemonių plane
numatytų priemonių
(priemonių skaičius,
vnt.) – 6

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Kontrolės
I-IV ketv.
organizavimo,
Mokesčių ir
atliekų kontrolės
skyrių, miestų,
rajonų ir
savivaldybių,
Jūros aplinkos
apsaugos
agentūrų vedėjai,
Klaipėdos ir
Šilutės gyvosios
gamtos apsaugos
inspekcijų
viršininkai
Direktorius,
I-IV ketv.
direktoriaus
pavaduotojas,
Klaipėdos ir
Šilutės gyvosios
gamtos apsaugos
inspekcijų
viršininkai, Jūros
aplinkos
apsaugos,
miestų, rajonų ir
savivaldybių
agentūrų,
Administravimo
ir teisės skyriaus,
Administracinių
bylų

Asignavimai
(tūkst. eurų)

7
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

4. Parengti įstaigos
tausaus išteklių
naudojimo priemonių
planą

01.31.03.01.03 1. Administruoti
Atliekų tvarkymo
programą

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai
nagrinėjimo,
Kontrolės
organizavimo,
Mokesčių ir
atliekų kontrolės
skyrių vedėjai
Administravimo
ir teisės skyrius,
Finansų skyrius

1. Parengtas įstaigos
tausaus išteklių
naudojimo priemonių
planas, numatant diegti
išteklių taupymą
skatinančias priemones
(vnt.) - 1
5. Tikrinti laivus,
1. Patikrinta laivų,
Jūros aplinkos
įplaukusius į Lietuvos
įplaukusių į Lietuvos
apsaugos
vidaus vandenis,
vidaus vandenis,
agentūros
teritorinę jūrą, išskirtinę
teritorinę jūrą, išskirtinę vedėjas
ekonominę zoną,
ekonominę zoną,
įvertinant jų atitikimą
įvertinant jų atitikimą
nustatytiems
nustatytiems
aplinkosaugos
aplinkosaugos
reikalavimams
reikalavimams (laivų
skaičius, vnt.) - 150
Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija, 01.31.
1. Vykdyti veiksmus,
1. Tikrinti
Mokesčių ir
būtinus gamintojo
apmokestinamuosius
atliekų kontrolės
atsakomybės principui
gaminius į vidaus rinką skyriaus vyr.
įgyvendinti
išleidžiančius
specialistė G.
gamintojus ir
Gurčinienė,
importuotojus dėl teisės miestų, rajonų ir
aktuose jiems nustatytų
savivaldybių

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

IV ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

26,5

8
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,
Atsakingi
mato vienetai ir
vykdytojai
reikšmės
prievolių vykdymo
agentūrų vedėjai
(ūkio subjektų skaičius,
vnt.) – 6
2. Tikrinti gaminiais
užpildytas pakuotes į
vidaus rinką
išleidžiančius
gamintojus ir
importuotojus dėl teisės
aktuose jiems nustatytų
prievolių vykdymo
(ūkio subjektų skaičius,
vnt.) – 53
3. Tikrinti elektros ir
elektroninę įrangą į
vidaus rinką
išleidžiančius
gamintojus ir
importuotojus dėl teisės
aktuose jiems nustatytų
prievolių vykdymo
(ūkio subjektų skaičius,
vnt.) – 7
4. Tikrinti transporto
priemones į vidaus rinką
išleidžiančius
gamintojus ir
importuotojus dėl teisės
aktuose jiems nustatytų
prievolių vykdymo
(ūkio subjektų skaičius,

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

9
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir
reikšmės
vnt.) – 30

Atsakingi
vykdytojai

5. Tikrinti atliekų
Mokesčių ir
tvarkytojų, turinčių teisę atliekų kontrolės
išrašyti gaminių ir (ar)
skyrius
pakuočių atliekų
sutvarkymą įrodančius
dokumentus (ūkio
subjektų skaičius, vnt.) –
19
Direktorius
Andrius Kairys

Įvykdymo
terminas

III ketv.

Asignavimai
(tūkst. eurų)

