PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-517
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO 2013 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir/ ar indėlio
Atsakingi
Įvykdymo
vykdytojai
vertinimo kriterijai, mato
terminas
vienetai ir reikšmės
Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, 01.30.
01.30.02.01.01 1. Nustatyti
1. Šiurkščių pažeidimų dalis Klaipėdos ir
1. Vykdyti gyvūnijos
IV ketv.
aplinkosaugines
apsaugos reikalavimų
verslinės ir specialiosios
Šilutės gyvosios
sąlygas ūkinei
laikymosi valstybinę
žvejybos, mėgėjiškos žūklės gamtos apsaugos
veiklai bei vykdyti kontrolę
bei medžioklės srityse (proc. inspekcijų
nustatytų
nuo visų išaiškintų
viršininkai, Jūros
aplinkosauginių
gyvūnijos apsaugos teisės
aplinkos
sąlygų, gyvūnijos
aktų pažeidimų skaičiaus) - apsaugos,
ir jūros aplinkos
miestų, rajonų ir
23
apsaugos
2. Organizuota reidų, skirtų savivaldybių
reikalavimų
agentūrų vedėjai
žuvų apsaugai (reidų
laikymosi
skaičius, vnt.) - 750
valstybinę
3. Organizuota reidų, skirtų
kontrolę, objektų
laukinės gyvūnijos apsaugai
taršos valstybinę
(reidų skaičius, vnt.) - 150
laboratorinę
IV ketv.
4. Tikrinta leidimus naudoti Klaipėdos ir
kontrolę bei
Šilutės gyvosios
žvejybos ir medžiojamųjų
aplinkosauginių
gyvūnų išteklius medžioklės gamtos apsaugos
pažeidimų
plotų vienetuose turinčių
inspekcijų
prevenciją
naudotojų veikla
viršininkai,
(patikrinimų skaičius, vnt.) - miestų, rajonų ir
savivaldybių
600
agentūrų vedėjai

Asignavimai
(tūkst. litų)
4330,30

5. Išduota bei pratęsta
leidimų naudoti žvejybos ir
medžiojamųjų gyvūnų
išteklius medžioklės plotų
vienetuose (leidimų
skaičius, vnt.).- 25
2. Vykdyti nustatytų
1. Patikrinta Taršos
aplinkosauginių sąlygų integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimais
ir reikalavimų
laikymosi bei mokesčių nustatytomis sąlygomis bei
mokėjimo už aplinkos
normatyvais reguliuojamų
teršimą ir gamtos
objektų (objektų skaičius,
išteklių naudojimo
vnt.) - 28
valstybinę kontrolę
2. Atlikta patikrinimų ATĮR
įregistruotose atliekas
tvarkančiose įmonėse
(patikrinimų skaičius, vnt.) 165
3. Atlikta juridinių ir fizinių
asmenų ūkinės veiklos
patikrinimų dėl aplinkos
apsaugos reikalavimų
laikymosi (patikrinimų
skaičius, vnt.) - 1200

3. Nustatyti
aplinkosaugines
sąlygas teritorijų
planavimo dokumentų
rengimui, nagrinėti ir
vertinti teritorijų
planavimo
dokumentus, projektus
ir teikti išvadas dėl jų

1. Parengta sąlygų ir išvadų
dėl teritorijų planavimo
dokumentų ir ūkinės veiklos
organizavimo ir
pertvarkymo projektų
atitikimo aplinkos apsaugos
reikalavimams (procentais
nuo pateiktų prašymų
skaičiaus) - 95

Poveikio
aplinkai
vertinimo ir
normatyvų
skyriaus vedėjas

IV ketv.

Miestų, rajonų ir
savivaldybių
agentūrų vedėjai

IV ketv.

Klaipėdos ir
IV ketv.
Šilutės gyvosios
gamtos apsaugos
inspekcijų
viršininkai, Jūros
aplinkos
apsaugos,
miestų, rajonų ir
savivaldybių
agentūrų vedėjai
Miestų, rajonų ir IV ketv.
savivaldybių
agentūrų,
Poveikio
aplinkai
vertinimo ir
normatyvų
skyriaus vedėjai

atitikimo
aplinkosauginiams
reikalavimams
4. Nustatyti
aplinkosaugines
sąlygas ūkinės veiklos
subjektams
vykdantiems ūkinęgamybinę veiklą
5. Atlikti atrankas dėl
planuojamos ūkinės
veiklos poveikio
aplinkai vertinimo,
priimti atrankos
išvadas, tvirtinti
programas, vertinti
ataskaitas, priimti
sprendimus dėl
planuojamos ūkinės
veiklos poveikio
aplinkai vertinimo
6. Vykdyti
aplinkosauginių
pažeidimų prevencijai,
valstybinės aplinkos
apsaugos kontrolės
efektyvumo didinimui
ir veiklos tobulinimui
būtinus veiksmus bei
mažinti administracinę
naštą verslui

1. Išnagrinėta paraiškų dėl
taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės
(TIPK) leidimų (procentais
nuo pateiktų prašymų
skaičiaus) - 90
1. Priimta atrankų išvadų
dėl planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai
(procentais nuo pateiktų
prašymų skaičiaus) - 90
2. Priimta sprendimų dėl
planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai
(procentais nuo pateiktų
prašymų skaičiaus) - 90

Poveikio
aplinkai
vertinimo ir
normatyvų
skyriaus vedėjas

1. Organizuota ir dalyvauta
gamtosauginėse akcijose
(gamtosauginių akcijų
skaičius, vnt.) - 2

Klaipėdos ir
IV ketv.
Šilutės gyvosios
gamtos apsaugos
inspekcijų
viršininkai, Jūros
aplinkos
apsaugos,
miestų, rajonų ir
savivaldybių
agentūrų vedėjai
Klaipėdos ir
IV ketv.
Šilutės gyvosios
gamtos apsaugos
inspekcijų
viršininkai,
Jūros aplinkos

2. Pateikta aplinkos
apsaugos tematika
informacinių pranešimų
Klaipėdos RAAD
internetiniame tinklalapyje,
spaudoje ar televizijoje

IV ketv.

(pranešimų skaičius, vnt.) 65

3. Pateikta pasiūlymų,
vertinimų išvadų dėl
savivaldybių vykdomų
aplinkosauginių funkcijų
(pasiūlymų ir vertinimo
išvadų skaičius, vnt. ) - 10
4. Pateikta rašytinių
konsultacijų (procentais nuo
pateiktų paklausimų) - 95
5. Įvykdyta korupcijos
prevencijos priemonių
(priemonių skaičius, vnt.) 6

6. Dalyvauta kvalifikacijos
kėlimo kursuose,

apsaugos,
miestų, rajonų ir
savivaldybių
agentūrų,
Poveikio
aplinkai
vertinimo ir
normatyvų
skyriaus vedėjai
Miestų, rajonų ir
savivaldybių
agentūrų vedėjai

IV ketv.

Poveikio
IV ketv.
aplinkai
vertinimo ir
normatyvų
skyriaus vedėjas
Klaipėdos ir
IV ketv.
Šilutės gyvosios
gamtos apsaugos
inspekcijų
viršininkai, Jūros
aplinkos
apsaugos,
miestų, rajonų ir
savivaldybių
agentūrų,
Poveikio
aplinkai
vertinimo ir
normatyvų
skyriaus vedėjai.
Klaipėdos ir
IV ketv.
Šilutės gyvosios

seminaruose (dalyvavusių
darbuotojų skaičius, vnt.) 20

01.31.03.01.03 1. Administruoti
programą

gamtos apsaugos
inspekcijų
viršininkai,
Jūros aplinkos
apsaugos,
miestų, rajonų ir
savivaldybių
agentūrų,
Poveikio
aplinkai
vertinimo ir
normatyvų
skyriaus vedėjai
Jūros aplinkos
IV ketv.
apsaugos
agentūros
vedėjas

7. Tikrinti laivų,
1. Patikrinta laivų,
įplaukusių į Lietuvos
įplaukusių į Lietuvos vidaus
vidaus vandenis,
vandenis, teritorinę jūrą,
teritorinę jūrą,
išskirtinę ekonominę zoną,
išskirtinę ekonominę
įvertinant jų atitikimą
zoną, įvertinant jų
nustatytiems aplinkosaugos
atitikimą nustatytiems
reikalavimams (laivų
aplinkosaugos
skaičius, vnt.) - 60
Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija, 01.31.
1. Apmokestinamųjų
1. Atlikta ūkio subjektų,
PAVN skyriaus
gaminių ir pakuotės
išleidžiančių į vidaus rinką
vyr. specialistė
gamintojų,
apmokestinamąją pakuotę.
G. Gurčinienė,
importuotojų,
patikrinimų (patikrinimų
miestų, rajonų ir
platintojų ir pažymas
skaičius, vnt.) - 70
savivaldybių
išduodančių įmonių
agentūrų vedėjai
kontrolė.
2. Patikrinta pažymas dėl
PAVN skyriaus
apmokestinamųjų gaminių ir vyr. specialistė
pakuočių atliekų naudojimo G. Gurčinienė,
ar eksporto išduodančių
Klaipėdos
įmonių (įmonių skaičius,
miesto,
vnt.) - 7
Klaipėdos ir
Tauragės raj.
agentūrų vedėjai
3. Atlikta ūkio subjektų,
PAVN skyriaus

IV ketv.

II ketv.

IV ketv.

47,00

vykdančių pakuočių atliekų
įvežimo (importą) veiklą,
patikrinimų (patikrinimų
skaičius, vnt.) - 20

4. Organizuota įmonių,
potencialiai išleidžiančių į
vidaus rinką
apmokestinamąją pakuotę,
tačiau nevykdančių teisės
aktuose nustatytų pareigų,
patikrinimų.
(patikrinimų skaičius, vnt.)
- 30
Direktorius
Andrius Kairys
2013-01-31

vyr. specialistė
D. Plokštienė,
Klaipėdos
miesto,
Klaipėdos,
Kretingos ir
Šilutės rajonų
agentūrų vedėjai
PAVN skyriaus
vyr. specialistė
G. Gurčinienė,
miestų, rajonų ir
savivaldybių
agentūrų vedėjai

IV ketv.

