PATVIRTINTA:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos
Departamento direktoriaus
2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. LV1-114
LR AM KLAIPĖDOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO
2009 metų VEIKSMŲ PROGRAMA
Sritis, tikslas

Veiksmo pavadinimas

1.1 Siūlyti pakeitimus norminių aktų, kuriuose pakeitimai
1. Teisinės sistemos revizija
Tobulinti teisės aktus, reglamentuojančius tikslingi aplinkos apsaugai gerinti
gamtos išteklių naudojimą ir aplinkos
apsaugą, suderinant visuomenės bei 1.2 Teikti Aplinkos ministerijai ir VAAI informaciją dėl teisės
individo interesus
aktų neatitikimo
(LRV programa, 516 punktas)
2.1 Parengti kontroliuojamų objektų sąrašus ir užtikrinti, kad
2. Darbo optimizavimas ir veiklos
objektų kontrolė būtų vykdoma pagal nustatytus jų tikrinimo
kontrolė
Tobulinti darbo organizavimą
dažnumus ir patvirtintą planą.
2.2 Kompleksiškai patikrinti ir įvertinti agentūrų, GGAI
veiklą.

Vykdyti laboratorinės kontrolės duomenų
panaudojimo kontrolę

Vykdytojas
Departamento
specialistai

Terminai
II-IV
ketvirčiai

Agentūrų ir
II-IV
departamento
ketvirčiai
specialistai
Agentūrų
I-IV
vedėjai, GGAI ketvirčiai
viršininkai
Departamento
III-IV
specialistai
ketvirčiai

2.3 Vykdyti administracinių teisės pažeidimų bylų tvarkymo ir Teisės ir
administracinių baudų bei žalos išieškojimo kontrolę
bendrųjų reikalų
skyrius
2.4 Atlikti aktualius pakeitimus departamento galiojančiuose Teisės ir
norminiuose aktuose (įsakymuose)
bendrųjų reikalų
skyrius
2.5 Vykdyti valstybinės laboratorinės kontrolės duomenų
PAV ir
naudojimo kontrolę
normatyvų,
Teisės ir
bendrųjų reikalų
skyriai

II ir IV
ketvirčiai
II ketvirtis
Nuolat

Kontrolė
Direktoriaus
pavaduotojas
L. Virvilienė
Departamento
direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
L. Virvilienė
Direktoriaus
pavaduotojas
L. Virvilienė
Direktoriaus
pavaduotojas
L. Virvilienė
Direktoriaus
pavaduotojas
L. Virvilienė

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą
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Vykdytojas

Terminai

Vykdyti LR Aplinkos apsaugos valstybinės 2.6 Organizuoti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių
kontrolės įstatymo nuostatas
įgalinimų suteikimą ir pratęsimą pagal patvirtintą tvarką

Komisija,
R.Grybienė

I ketvirtis

Nagrinėti skundus dėl struktūrinių padalinių 2.7 Nagrinėti gyventojų, įvairių institucijų, ūkinės veiklos
bei jų valstybės tarnautojų ir pareigūnų vykdytojų, visuomeninių organizacijų pranešimus ar skundus
veiksmų.
dėl pareigūnų veiksmų ar neveikimo.
3.1 Dalyvauti Aplinkos ministerijos, Valstybinės aplinkos
3. Kvalifikacijos kėlimas
Vystyti specialistų gebėjimus atlikti apsaugos inspekcijos ir kitų institucijų organizuojamuose
priskirtas funkcijas
mokymo kursuose bei seminaruose valstybės tarnybos ir
(RAAD veiklos planas, 5 priemonė, 7 profesinių žinių srityje.
veiksmas)
3.2 Departamente organizuoti 4
mokymus/seminarus/praktinius užsiėmimus

Padalinių
vadovai

I-IV
ketvirčiai

Padalinių
vadovai

I-IV
ketvirčiai

4.1 Nustatyti 1000 (vnt.) aplinkosauginių sąlygų, teritorijų
4. Teritorijų planavimas ir statinių
planavimo dokumentams rengti
projektavimas
Įgyvendinti darnaus vystymosi principus
teritorijų planavime ir urbanistikoje.
(LRV programa, 508 punktas, RAAD
veiklos planas, 1 priemonė, 1 veiksmas)
(RAAD veiklos planas, 1 priemonė, 2 4.2 Nustatyti 2000 (vnt.) aplinkosauginių sąlygų statinių
veiksmas)
projektavimui
(RAAD veiklos planas, 1 priemonė, 3 4.3 Atlikti 500 (vnt.) teritorijų planavimo dokumentų
veiksmas)
aplinkosauginį vertinimą ir teikti išvadas dėl jų derinimo
(RAAD veiklos planas, 1 priemonė, 4 4.4 Įvertinti 1500 (vnt.) statybos projektų dėl atitikimo
veiksmas)
aplinkosauginiams reikalavimams ir teikti išvadas dėl jų
derinimo
Siekti viešumo sprendimuose, susijusiuose 4.5 Išnagrinėti 10 (vnt.) SPAV atrankų dokumentacijų,
su naujų ūkinės veiklos objektų atsiradimu ataskaitų bei pateikti išvadas
arba jų veiklos plėtra, visuomenės 4.6 Išnagrinėti/ suderinti 15 (vnt.) PAOV ataskaitų
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės į

Teisės
ir I-IV
bendrųjų reikalų, ketvirčiai
PAVN bei Miškų
skyriaus vedėjai
PAVN skyriaus I-IV
specialistai
ketvirčiai

PAVN skyriaus I-IV
specialistai
ketvirčiai
PAVN skyriaus I-IV
ir
agentūrų ketvirčiai
vedėjai
ir
specialistai
PAVN skyriaus I-IV
ir
agentūrų ketvirčiai
vedėjai
ir
specialistai
PAVN skyriaus I-IV
specialistai
ketvirčiai
PAVN skyriaus I-IV
specialistai
ketvirčiai

Kontrolė
Direktoriaus
pavaduotojas
L. Virvilienė
Direktoriaus
pavaduotojas
L. Virvilienė
Departamento
direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
L. Virvilienė
PAVN skyriaus
vedėjas

PAVN skyriaus
vedėjas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
PAVN skyriaus
vedėjas
PAVN skyriaus
vedėjas

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą

Sritis, tikslas

Veiksmo pavadinimas

Vykdytojas

Terminai

Kontrolė

teisingumą aplinkos klausimais nuostatų 4.7 Išnagrinėti/ suderinti 15 (vnt.) aplinkos oro teršalų
(LRV programa, 526 punktas, RAAD inventorizacijos ataskaitų
veiklos planas, 1 priemonė, 5 veiksmas)
4.8 Išnagrinėti/ suderinti 40 (vnt.) ūkio subjektų požeminio
vandens monitoringo programų
4.9 Patikrinti ir suderinti (atsisakyti derinti) vidaus vandenų
kelių, uostų, prieplaukų gilinimo darbų projektus
(RAAD veiklos planas, 1 priemonė, 6 4.10 Atlikti 155 atrankų ir pateikti išvadas dėl poveikio
veiksmas)
aplinkai vertinimo privalomumo

PAVN skyriaus I-IV
specialistai
ketvirčiai
PAVN skyriaus I-IV
specialistai
ketvirčiai
PAVN skyriaus I-IV
specialistai
ketvirčiai
PAVN skyriaus I-IV
specialistai
ketvirčiai

PAVN
vedėjas
PAVN
vedėjas
PAVN
vedėjas
PAVN
vedėjas

(RAAD veiklos planas, 1 priemonė, 7 4.11 Pavirtinti 10 planuojamos ūkinės veiklos poveikio
veiksmas)
aplinkai vertinimo programų, nagrinėti ataskaitas ir priimti
sprendimus dėl planuojamų ūkinių veiklų leistinumo
pasirinktose vietose
Siekti, kad būtų užtikrinta galimybė 4.12 Patikrinti visų didesnių nei 100 ha vandens telkinių,
netrukdomai prieiti prie vandens telkinių (išskyrus saugomas teritorijas, kuriose reikalavimų laikymąsi
laikantis paežerių ir pakrančių juostos prižiūri šių teritorijų direkcijos) pakrančių apsaugos juostas,
apsaugos reikalavimų (LRV programa, 460 siekiant kad būtų prisilaikoma šioms juostoms specialiosiose
p., Kuršių marių vandens kokybės gerinimo žemės ir miško naudojimo sąlygose nustatytų aplinkosauginių
programa, 2.4. priemonė, RAAD prioritetai, apribojimų. Nustačius aplinkosauginius pažeidimus, imtis
4.1.1 papunktis).
priemonių, kad šie pažeidimai būtų pašalinti.
5. Leidimų išdavimas ir nustatytų sąlygų 5.1 Išduoti, atnaujinti ar koreguoti 70 taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimų
laikymosi kontrolė
Nustatyti
aplinkosaugines
sąlygas
planuojamai ir vykdomai ūkinei veiklai
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 1
priemonė, 10 veiksmas)
Įgyvendinti Kuršių marių vandens kokybės 5.2 Išduodamose TIPK leidimuose išleisti komunalines
gerinimo programoje (patvirtinta Lietuvos nuotekas aglomeracijose, kuriose gyventojų ekvivalentas nuo
Respublikos Vyriausybės
2006-06-21 2000 iki 10000, nustatyti DLT reikalavimus, nurodytus
nutarimu Nr. 614) numatytas priemones Nuotekų tvarkymo reglamente ir Vandens taršos
(1.1., 1.3., 1.5. priemonės), (RAAD veiklos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo
planas, 1 priemonė, 10 veiksmas, Klaipėdos taisyklėse

PAVN skyriaus I-IV
specialistai
ketvirčiai

PAVN skyriaus
vedėjas

Agentūrų
specialistai

skyriaus
skyriaus
skyriaus
skyriaus

I-II ketvirčiai Agentūrų vedėjai

PAVN skyriaus I-IV
vedėjas
ir ketvirčiai
specialistai

Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas

Poveikio aplinkai I-IV
vertinimo
ir ketvirčiai
normatyvų
skyriaus
specialistai

Poveikio aplinkai
vertinimo
ir
normatyvų
skyriaus vedėjas

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą

Sritis, tikslas

Veiksmo pavadinimas

RAAD veiklos prioritetai, 2.1.3 papunktis). 5.3 Sugriežtinti gamybinių nuotekų išleidimo į Kuršių marias
ir Nemuno baseiną kontrolę – nustatyti, kad leistinos
koncentracijos (nustatomos leidimuose, projektuose, PAV
ataskaitose ar panašiai) atitiktų visus nuotekų išleidimo
reikalavimus, daugiausia dėmesio kreipti į tai, kad nustatomos
leistinos koncentracijos nesukliudytų siekti Kuršių marių
vandensaugos tikslų.
5.4 Išduodant TIPK leidimus nurodyti, kad aglomeracijų,
kurių paviršinės (lietaus) nuotekos išleidžiamos į aplinką
nesilaikant nustatytųjų reikalavimų, paviršinių (lietaus)
nuotekų tvarkymo sistemų operatoriai turi laiku parengti šių
reikalavimų įgyvendinimo programas
(RAAD veiklos planas, 1 priemonė, 13 5.5 Išduoti/pratęsti leidimus VšĮ „KVJUD“ uosto gilinimo
veiksmas)
darbams atlikti
5.6Išduoti/pratęsti leidimus VšĮ „KVJUD“ uosto valymo
darbams atlikti
5.7 Išduoti leidimus pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir
užtvenktuose ežeruose
Mažinti iškastinio kuro naudojimą ir su tuo
tiesiogiai susijusią oro taršą bei šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekį geriau
naudodami atsinaujinančius energijos
šaltinius. Skatinti tausojančio vartojimo
principus (LRV programa, 450 punktas,
RAAD veiklos planas, 1 priemonė, 13
veiksmas).
Vykdyti ūkinei veiklai nustatytų
aplinkosauginių sąlygų laikymosi kontrolę
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 1
priemonė, 11 veiksmas)

5.8 Išduoti leidimus išmesti šiltnamio efektą sukeliančias
dujas (ATL).

5.9Patikrinti 400 objektų, turinčių taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimus

Vykdytojas

Terminai

Kontrolė

Poveikio aplinkai I-IV
vertinimo
ir ketvirčiai
normatyvų
skyriaus
specialistai

Poveikio aplinkai
vertinimo
ir
normatyvų
skyriaus vedėjas

Poveikio aplinkai
vertinimo ir
normatyvų
skyriaus
specialistai
PAVN skyriaus
vedėjas ir
specialistai
PAVN skyriaus
vedėjas ir
specialistai
PAVN skyriaus
vedėjas ir
specialistai
PAVN skyriaus
vedėjas ir
specialistai

I-IV
ketvirčiai

Poveikio aplinkai
vertinimo ir
normatyvų
skyriaus vedėjas

I-IV
ketvirčiai

Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas

I-IV
ketvirčiai
I-IV
ketvirčiai
I-IV
ketvirčiai

Agentūrų vedėjai I-IV
ir specialistai
ketvirčiai

Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą

Sritis, tikslas

Veiksmo pavadinimas

Vykdyti ūkinei veiklai nustatytų
5.10 Patikrinti 1500 juridinių ir fizinių asmenų aplinkos
aplinkosauginių sąlygų laikymosi kontrolę kokybės apsaugos srityje
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 1
priemonė, 12 veiksmas)
Vykdyti ūkinei veiklai nustatytų
5.11 Atlikti 35 kitų patikrinimų, reidų aplinkos kokybės,
aplinkosauginių sąlygų laikymosi kontrolę kraštovaizdžio, žemės gelmių išteklių, vandens telkinių
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 1
apsaugos, aplinkosauginių mokesčių kontrolės funkcijų
priemonė, 13 veiksmas)
vykdymo srityse
Vykdyti ūkinei veiklai nustatytų
5.12 Vykdyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bei Kuršių
aplinkosauginių sąlygų laikymosi kontrolę marių farvaterio valymo bei gilinimo darbų sustiprintą
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 1
kontrolę, siekiant, kad būtų prisilaikoma išduodamuose
priemonė, 12 veiksmas Klaipėdos RAAD leidimuose nustatytų sąlygų bei terminų.
veiklos prioritetai, 5.1.3 papunktis)
6.1 Ne rečiau kaip po 2 kartus patikrinti visus sąvartynus,
6. Atliekų tvarkymas
Užtikrinti deponuojamų atliekų mažinimą ir kuriuose iki liepos mėn. 15 d. turi būti nutrauktas atliekų
šalinimas.
jų saugų laikymą. Užtikrinti sąvartynų
rekultivavimą. Siekti išvengti atliekų
6.2 Vykdyti sustiprintą pavojingų ir nepavojingų atliekų
kaupimosi (LRV programa, 491, 492
bankrutavusiose įmonėse tvarkymo kontrolę.
punktai, Klaipėdos RAAD veiklos
prioritetai, 1.1.3 papunktis)
Vykdyti ūkinei veiklai nustatytų
6.3 Patikrinti 155 atliekas tvarkančias įmones dėl jų veiklos
aplinkosauginių sąlygų laikymosi kontrolę atitikimo aplinkosauginiams reikalavimams
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 1
priemonė, 8 veiksmas)
Vykdyti ūkinei veiklai nustatytų
6.4 Patikrinti visas (7) įmones, išduodančias pažymas dėl
aplinkosauginių sąlygų laikymosi kontrolę apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ar
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 1
eksporto
priemonė, 9 veiksmas, Klaipėdos RAAD
veiklos prioritetai, 1.1.2 papunktis)
Vykdyti ūkinei veiklai nustatytų
6.5 Patikrinti visas (54) pavojingas atliekas tvarkančias
aplinkosauginių sąlygų laikymosi kontrolę įmones. Atliekant patikrinimus bendradarbiauti su kitų
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 1 agentūrų inspektoriais bei PAV ir normatyvų skyriaus
priemonė, 8 veiksmas, Klaipėdos RAAD specialistais (kontroliuoti sukauptų atliekų kiekius, peržiūrėti
veiklos prioritetai, 1.1.1 papunktis)
veiklos nutraukimo planus).

Vykdytojas

Terminai

Kontrolė

Agentūrų vedėjai I-IV
ir specialistai
ketvirčiai

Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas

Agentūrų vedėjai I-IV
ir specialistai
ketvirčiai

Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas

Jūros aplinkos
apsaugos
agentūros
specialistai

Agentūros
vedėjas
R. Šatkauskas

II-III
ketvirčiai

Agentūrų vedėjai III-IV
ir specialistai
ketvirčiai
Agentūrų
specialistai

I-IV
ketvirčiai

Agentūrų vedėjai I-IV
ir specialistai
ketvirčiai

Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Agentūrų vedėjai

Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas

Agentūrų vedėjai Birželio mėn. Direktoriaus
ir specialistai
01 d.
pavaduotojas
A. Šepštas
Agentūrų vedėjai I-IV
ir specialistai
ketvirčiai

Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą

Sritis, tikslas

Veiksmo pavadinimas

Vykdytojas

Terminai

Spartinti buitinių atliekų rūšiavimą ir 6.6.Patikrinti visų savivaldybių teritorijas dėl rūšiavimo
Agentūrų vedėjai I-IV
perdirbimą, vadovaujantis principu, kad už paslaugos atitikimo nustatytiems reikalavimams, sugriežtinti ir specialistai
ketvirčiai
atliekų sutvarkymą moka teršėjas (LRV rūšiuotas atliekas tvarkančių ūkio subjektų kontrolę, nustačius
programa, 493 punktas, Klaipėdos RAAD neatitikimus imtis administracinių priemonių situacijai
veiklos prioritetai, 1.1.2 papunktis)
pagerinti
Užtikrinti nelegalių sąvartynų uždarymą, 6.7 Organizuoti savivaldybėse ne mažiau kaip po 1 reidą su Agentūrų vedėjai I-IV
rekultivavimą ir būklės stebėseną (LRV žiniasklaida atliekų turėtojams, neteisėtai šalinantiems
ir specialistai
ketvirčiai
programa, 494 punktas, Klaipėdos RAAD atliekas, išaiškinti ir paviešinti.
veiklos prioritetai, 1.1.4 papunkčiai)
6.8 Kartu su savivaldybių ir seniūnijų pareigūnais
Agentūrų vedėjai I-IV
ketvirčiai
suorganizuoti kiekvienos seniūnijos patikrinimą dėl aplinkos ir specialistai
teršimo atliekomis ir imtis priemonių, kad nustatyti
užšiukšlinti plotai būtų sutvarkyti.
Agentūrų vedėjai II ketvirtis
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 5 6.9 Dalyvauti balandžio mėn. akcijoje "Darom 2009",
priemonė, 3 veiksmas)
sutvarkant ne mažiau kaip 10 vietų (po 1 vietą kiekvienos
ir specialistai
agentūros kontroliuojamoje teritorijoje) departamento
kontroliuojamoje teritorijoje
7.1 Kontroliuoti, kad savivaldybės arba įmonės, atsakingos už Agentūrų
I-IV
7. Vandenų apsauga
Įgyvendinti Kuršių marių vandens kokybės nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, laiku parengtų nuotekų specialistai
ketvirčiai
gerinimo programoje (patvirtinta Lietuvos tvarkymo reikalavimų (nuotekų valymo ir tinklų plėtros)
Respublikos Vyriausybės
2006-06-21 įgyvendinimo programas, užtikrinančias reikalavimų,
nutarimu Nr. 614) numatytas priemones nurodytų Nuotekų tvarkymo reglamente įgyvendinimą
(1.2. priemonė)
nustatytuoju laiku bei vykdyti jų įgyvendinimo priežiūrą.
Tęsti nuotekų valymo įrenginių
7.2 Vykdyti investicinio projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų Klaipėdos m.
I-IV
modernizavimo ir plėtros projektus,
tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdoje” įgyvendinimo
agentūros
ketvirčiai
panaudojant valstybės, savivaldybių,
kontrolę
vedėjas
privačias ir ES lėšas ( LRV programa, 457
punktas)
I-IV
7.3 Vykdyti investicinio projekto “Vandens tiekimo ir nuotekų Klaipėdos raj.
tvarkymo infrastruktūros plėtra Gargžduose” įgyvendinimo agentūros
ketvirčiai
vedėjas
kontrolę
7.4 Vykdyti investicinio projekto “Vandens tiekimo ir nuotekų Klaipėdos raj.
I-IV
tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone”
agentūros
ketvirčiai
(Kretingalės ir Vėžaičių aglomeracijose) įgyvendinimo
vedėjas
kontrolę

Kontrolė
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Agentūrų vedėjai

Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą

Sritis, tikslas

Veiksmo pavadinimas
7.5 Vykdyti Gindulių gyvenvietės nuotekų tinklų ir valymo
įrenginių įrengimo projekto įgyvendinimo kontrolę

Vykdytojas

Terminai

Klaipėdos raj.
I-IV
agentūros
ketvirčiai
vedėjas
7.6 Vykdyti Priekulės miesto nuotekų slėginės linijos ir
Klaipėdos raj.
I-IV
pagrindinės nuotekų siurblinės statybos, Priekulės nuotekų ir agentūros
ketvirčiai
vandentiekio tinklų įrengimo projektų įgyvendinimo kontrolę vedėjas
7.7 Vykdyti investicinio projekto “Vandens tiekimo ir nuotekų Kretingos raj.
I-IV
tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos
agentūros
ketvirčiai
rajone” (Kretingos, Vydmantų ir Salantų aglomeracijose)
vedėjas
įgyvendinimo kontrolę
I-IV
7.8 Vykdyti investicinio projekto “Vandens tiekimo ir nuotekų Neringos m.
tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Neringoje”
agentūros
ketvirčiai
vedėjas
įgyvendinimo kontrolę
I-IV
7.9 Vykdyti investicinio projekto “Vandens tiekimo ir nuotekų Pagėgių sav.
tvarkymo infrastruktūros plėtra Pagėgiuose” įgyvendinimo
agentūros
ketvirčiai
kontrolę
vedėjas
7.10 Vykdyti investicinio projekto “Palangos nuotekų valymo Palangos m.
I-IV
įrenginių rekonstrukcija” įgyvendinimo kontrolę
agentūros
ketvirčiai
vedėjas
7.11 Vykdyti investicinio projekto “Vandens tiekimo ir
Šilalės
raj. I-IV
agentūros
ketvirčiai
nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra
vedėjas
Šilalės rajone” (Šilalės ir Kvėdarnos aglomeracijose)
įgyvendinimo kontrolę
7.12 Vykdyti investicinio projekto “Vandens tiekimo ir
Šilutės
raj. I-IV
nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra
agentūros
ketvirčiai
Šilutės rajone” (Šilutės, Švėkšnos ir Rusnės aglomeracijose) vedėjas
įgyvendinimo kontrolę
7.13 Vykdyti investicinio projekto “Vandens tiekimo ir
Tauragės
raj. I-IV
agentūros
ketvirčiai
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Tauragės rajone”
(Tauragės ir Skaudvilės aglomeracijose) įgyvendinimo
vedėjas
kontrolę
7.14 Vykdyti Skuodo miesto nuotekų ir vandentiekio tinklų Skuodo raj.
I-IV
plėtros projekto įgyvendinimo kontrolę
agentūros
ketvirčiai
vedėjas

Kontrolė
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą

Sritis, tikslas

Veiksmo pavadinimas
7.15 Vykdyti Skuodo rajono Aleksandrijos gyvenvietės
nuotekų valymo įrenginių projekto įgyvendinimo kontrolę

Vykdytojas

Skuodo raj.
agentūros
vedėjas
7.16 Vykdyti Skuodo rajono Lenkimų gyvenvietės nuotekų Skuodo raj.
valymo įrenginių projekto įgyvendinimo kontrolę
agentūros
vedėjas
7.17 Vykdyti Skuodo rajono Mosėdžio gyvenvietės nuotekų Skuodo raj.
valymo sistemų plėtros projekto įgyvendinimo kontrolę
agentūros
vedėjas
7.18 Vykdyti Skuodo rajono Ylakių gyvenvietės nuotekų
Skuodo raj.
valymo sistemų plėtros projekto įgyvendinimo kontrolę
agentūros
vedėjas
Pašalinti potencialius požeminio vandens 7.19 Inicijuoti nebenaudojamų ir bešeimininkių artezinių
Agentūrų
taršos židinius
gręžinių konservavimą ir tamponavimą bei kontroliuoti šių
specialistai
(LRV programa, 454 punktas, Klaipėdos darbų vykdymą
RAAD prioritetai, 2.1.1 papunktis)
7.20 Patikrinti visus probleminius didesnių nei 2000 GE
Agentūrų
aglomeracijų valymo įrenginius, esant reikalui surašyti
specialistai
privalomus nurodymus, taikyti laikinas priemones valymo
efektyvumui gerinti, užtikrinti, kad TIPK leidimuose nustatyti
reikalavimai nuo 2010-01-01 atitiktų bent pagal DLK/DLT
reikalavimus.
7.21 Tikrinti iš individualių gyvenamųjų namų kvartalų per
Agentūrų
grupinius nuotekų valymo įrenginius į gamtinę aplinką
specialistai
išleidžiamų išvalytų nuotekų atitiktį nustatytiems
normatyvams.
7.22 Vykdyti nuotekų išleidimo į aplinką iš individualių
Agentūrų
gyvenamųjų valdų kontrolę
specialistai
7.23 Vykdyti potencialių paviršinių vandens telkinių teršėjų Agentūrų
prioritetinėmis pavojingomis ir pavojingomis medžiagomis
specialistai
patikrinimus, siekiant išsiaiškinti šių medžiagų patekimo į
gamtinę aplinką šaltinius.
7.24 Apibendrinti prioritetinių pavojingų ir pavojingų
PAVN skyriaus
medžiagų išleidžiamų su nuotekomis duomenis ir parengti
specialistai
ataskaitas

Terminai
I-IV
ketvirčiai
I-IV
ketvirčiai
I-IV
ketvirčiai
I-IV
ketvirčiai
I-IV
ketvirčiai

Kontrolė
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Agentūrų vedėjai

I-IV
ketvirčiai

Agentūrų vedėjai

I-IV
ketvirčiai

Agentūrų vedėjai

I-IV
ketvirčiai
I-IV
ketvirčiai

Agentūrų vedėjai
Agentūrų vedėjai

Birželio mėn. PAVN skyriaus
01 d.
vedėjas

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą

Sritis, tikslas

Veiksmo pavadinimas

Vykdytojas

Terminai

Vykdyti ūkinei veiklai nustatytų
7.25 Vykdyti žinybinės nuotekų kontrolės duomenų tikrinimą Agentūrų vedėjai Vasario mėn.
aplinkosauginių sąlygų laikymosi kontrolę objektuose ir du kartus per metus teikti ataskaitas
ir specialistai
01 d. ir
(RAAD veiklos planas, 1 priemonė)
departamentui
liepos mėn.
15 d.
Vykdyti LR AM 2006-09-13 įsakymu Nr. 7.26 Suderinti tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisykles
PAVN skyriaus I-IV
D1-415 patvirtintų Tvenkinių naudojimo ir
specialistai
ketvirčiai
priežiūros taisyklių pakeitimo reikalavimus
(8 punktas)
8.1 Patikrinti kaip, eksploatuojant benzino laikymo, perpylimo Agentūrų
I-IV
8. Aplinkos oro apsauga
Siekti, kad būtų vykdomi Aplinkos,
bei transportavimo įrenginius, prisilaikoma LOJ sklidimo į
specialistai
ketvirčiai
Socialinės apsaugos ir darbo bei
aplinkos orą ribojimo reikalavimų
Susisiekimo ministrų 2000-12-11 įsakymais
Nr. 520/104/360 patvirtinti reikalavimai dėl
LOJ sklidimo į aplinkos orą ribojimo
benzino laikymo, perpylimo ir
transportavimo įrenginiams (LAND 352000)
I-IV
Siekti, kad būtų vykdomi AM 2002-12-05 8.2 Patikrinti įmones, kuriose, vykdant ūkinę veiklą, susijusią Agentūrų ir
įsakymu Nr. 620 patvirtinti reikalavimai dėl su tirpiklių naudojimu, susidaro LOJ.
PAVN skyriaus ketvirčiai
LOJ, susidarančių naudojant tirpiklius,
specialistai
emisijos ribojimo tvarkos
Siekti, kad būtų sumažintas kietųjų dalelių 8.3 Inicijuoti Klaipėdos m. 2009-2010 metų oro taršos
Klaipėdos miesto II ketvirtis
išmetimas į aplinkos orą
kietosiomis dalelėmis (KD10) mažinimo programos paruošimą agentūros
vedėjas
8.4 Patikrinti kaip įmonės, turinčios įtaką kietųjų dalelių
Agentūrų
I-IV
koncentracijos susidarymui aplinkos ore, įgyvendina
specialistai
ketvirčiai
aplinkosauginius planus
I-IV
8.5 Vykdyti gamybinio proceso metu išsiskiriančių oro teršalų Agentūrų
gaudytuvų arba jų nukenksminimo įrenginių (valymo
specialistai
ketvirčiai
įrenginių) registraciją RAAD (LAND 40-2000)
Siekti, kad įmonėse būtų vykdoma pirminė 8.6 Kontroliuoti stacionarių taršos šaltinių charakteristikų
Agentūrų
I-IV
į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaita
registracijos žurnalų PA-1 ir oro valymo įrenginių prastovų
specialistai
ketvirčiai
žurnalų PA-2 pildymą įmonėse

Kontrolė
PAVN skyriaus
specialistas
B. Šimanskienė
PAVN skyriaus
vedėjas
Agentūrų vedėjai

Agentūrų ir
PAVN skyriaus
vedėjai
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Agentūrų vedėjai
Agentūrų vedėjai
Agentūrų vedėjai

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą

Sritis, tikslas

Veiksmo pavadinimas

Vykdytojas

Siekti 2006-05-17 EP ir ET reglamentuoto 8.7 Kaupti ir sisteminti informaciją apie įmones naudojančias PAVN skyriaus
842/2006 ir LAND 50-2004 reikalavimų
įrangą ir sistemas, turinčias fluorintų šiltnamio efektą specialistai
įgyvendinimo (LRV programa, 446
sukeliančių dujų, ir OAH turinčią įrangą.
punktas)
Siekti, kad būtų užtikrintas efektyvus 8.8 Vykdyti mobilių taršos šaltinių kontrolę dėl išmetamųjų Agentūrų
energijos ir atsinaujinančių energijos dujų koncentracijų atitikimo nustatytiems normatyvams pagal specialistai
šaltinių naudojimas (LRV programa, 449 su JTC suderintą grafiką.
punktas).
9.1 Kontroliuoti, kad ūkiai turintys daugiau kaip 300 SG
Agentūrų
9. Integruota taršos prevencija ir
vienetų, įsirengtų mėšlides, srutų nuotekų kauptuvus, naudotų specialistai
kontrolė
Įgyvendinti Kuršių marių vandens kokybės organinių trąšų skleidimo ir įterpimo priemones, atitinkančias
gerinimo programoje (patvirtinta Lietuvos nustatytuosius reikalavimus
Respublikos Vyriausybės
2006-06-21
nutarimu Nr. 614) numatytas priemones
(2.7. priemonė)
Skatinti taršos iš žemės ūkio šaltinių 9.2 Vykdyti visų stambių gyvulininkystės kompleksų, fermų, Agentūrų
specialistai
mažinimą (LRV programa, 459 punktas, auginančių nuo 200 SG iki 300 SG kompleksinius
Klaipėdos RAAD veiklos prioritetai, 3.1.1, patikrinimus, kontroliuojant kaip vykdomi aplinkosauginiai
papunktis)
reikalavimai dėl mėšlidžių, srutų ir nuotekų kauptuvų
įrengimo, organinių trąšų skleidimo bei įterpimo priemonių
panaudojimo.
Siekti, kad būtų prisilaikoma 1991 m. 9.3 Tikrinti kaip ūkiuose, kuriuose laikoma nuo 10 SG iki
Agentūrų
gruodžio 12 d. Europos Bendrijų Tarybos 200 SG, prisilaikoma mėšlo ir srutų tvarkymo bei naudojimo specialistai
direktyvos 91/676/EEB dėl vandenų reikalavimų, reglamentuotų 2005-07-14 LR AM ir LR ŽŪM
apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio įsakymais Nr. D1-367/3D-342 patvirtintuose aplinkosaugos
šaltinių reikalavimų - mažinti neigiamą ūkių reikalavimuose mėšlui tvarkyti.
poveikį aplinkai, ypač paviršinių ir
požeminių vandenų taršą.
Skatinti taršos iš žemės ūkio šaltinių 9.4 Patikrinti visas žemės ūkio produkcijos perdirbimo veikla Agentūrų
specialistai
mažinimą (LRV programa, 459 punktas, užsiimančias įmones, siekiant išsiaiškinti ar atliekos ir
Klaipėdos RAAD veiklos prioritetai, 3.1.2 nuotekos šiose įmonėse tvarkomos prisilaikant nustatytų
papunktis)
aplinkosauginių reikalavimų

Terminai

Kontrolė

I-IV
ketvirčiai

PAVN skyriaus
vedėjas

I-IV
ketvirčiai

Agentūrų vedėjai

I-IV
ketvirčiai

Agentūrų vedėjai

I-IV
ketvirčiai

Agentūrų vedėjai

I-IV
ketvirčiai

Agentūrų vedėjai

I-IV
ketvirčiai

Agentūrų vedėjai

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą

Sritis, tikslas

Veiksmo pavadinimas

Vykdytojas

Siekti, kad būtų įgyvendinti 2006-09-29 LR 9.5 Vykdyti asmeninio naudojimo skysto kuro degalinių ir
Agentūrų
AM įsakymu Nr. D1-434 patvirtinti talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimų specialistai
reikalavimai asmeninio naudojimo skystojo (LAND 80-2006) įgyvendinimo kontrolę
kuro degalinių bei asmeninio naudojimo
skystojo kuro talpyklų
10.1 Patikrinti fizinius ir juridinius asmenis ir teikti pažymas Agentūrų ir
10. Sutartinių įsipareigojimų su NMA
NMA dėl Nitratų direktyvos reikalavimų ir atitikties
PAVN skyriaus
vykdymas
Ekonominėmis ir teisinėmis priemonėmis aplinkosaugos reikalavimams laikymosi
specialistai
skatinti taršos iš žemės ūkio šaltinių
mažinimą (LRV programa, 459 punktas,
2008-04-01
Duomenų
teikimo
ir
bendradarbiavimo sutartis su NMA Nr.
TP11-(2.13)-35 LF3-25)
11.1 Išnagrinėti ir suderinti savivaldybių monitoringo
PAVN skyriaus
11. Aplinkos monitoringas
Nustatyti
aplinkosaugines
sąlygas programas
specialistai
planuojamai ir vykdomai ūkinei veiklai bei 11.2 Vykdyti savivaldybių monitoringo programų
Agentūrų ir
vykdyti
ūkinei
veiklai
nustatytų įgyvendinimo kontrolę
PAVN skyriaus
aplinkosauginių sąlygų laikymosi kontrolę
specialistai
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 1 11.3 Išnagrinėti ir suderinti ūkio subjektų, potencialių
PAVN skyriaus
priemonė, 13 veiksmas)
požeminio vandens teršėjų ir požeminio vandens išteklių
specialistai
naudotojų požeminio vandens monitoringo programas
12.1 Ne rečiau kaip 2 kartus per metus patikrinti visus
12. Naudingųjų iškasenų išteklių
žvyro ir smėlio bei durpių gavyba užsiimančius ūkio
naudojimo kontrolė
Vykdyti 2006-10-03 AM įsakymu Nr. D1- subjektus.
444 patvirtintos tvarkos aprašo, dėl atvirais 12.2 Ne rečiau kaip 1 kartą per metus patikrinti visus
kasiniais
eksploatuojamų
naudingųjų mažuosius karjerus eksploatuojančius fizinius ir juridinius
iškasenų išteklių naudojimo kontrolės, 8 asmenis dėl jų veiklos atitikimo nustatytiems
punkte nustatytus reikalavimus
aplinkosauginiams reikalavimams.
Vykdyti
ūkinei
veiklai
nustatytų
aplinkosauginių sąlygų laikymosi kontrolę
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 1
priemonė, 11ir 12 veiksmas)

Terminai

Kontrolė

I-IV
ketvirčiai

Agentūrų vedėjai

I-IV
ketvirčiai

Agentūrų
ir
PAVN skyriaus
vedėjai

I-IV
ketvirčiai
I-IV
ketvirčiai

PAVN skyriaus
vedėjas
Agentūrų
ir
PAVN skyriaus
vedėjai
PAVN skyriaus
vedėjas

I-IV
ketvirčiai

Agentūrų
specialistai

I-IV
ketvirčiai

Agentūrų vedėjai

Agentūrų
specialistai

I-IV
ketvirčiai

Agentūrų vedėjai

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą

Sritis, tikslas

Veiksmo pavadinimas

Vykdytojas

Terminai

Agentūrų
I-IV
13. Pavojingų ir potencialiai pavojingų 13.1 Ne rečiau kaip 1 kartą metuose, pagal Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM iš anksto
specialistai
ketvirčiai
objektų kontrolė
Siekti, kad būtų užtikrintas cheminių parengtus tikrinimo grafikus (Žin., 2008, Nr. 145-5863) ir
medžiagų saugus naudojimas
tikrinimo programą, patikrinti ar pavojingi objektai, kuriuose
(LRV programa, 505 punktas)
pavojingų medžiagų kiekis prilygsta II lygiui arba jį viršija,
Vykdyti 2008-09-10 LR Vyriausybės yra saugiai naudojami.
nutarimu Nr. 913 patvirtintų Pramoninių 13.2 Ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus patikrinti, ar
Agentūrų
I-IV
avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo pavojingi
specialistai
ketvirčiai
nuostatų 51- 53 punktuose nustatytus objektai, kuriuose pavojingų medžiagų kiekis prilygsta I lygiui
reikalavimus
arba jį viršija, yra saugiai naudojami.
13.3 Vadovaujantis 2009-01-20 VAAI viršininko įsakymu Nr. Agentūrų
I-IV
VAA 1-6 patvirtintu klausimynu, ne rečiau kaip 1 kartą
specialistai
ketvirčiai
metuose patikrinti, vadovaujantis LR AM 2008-12-01
įsakymu Nr. D1-647 į Potencialiai pavojingų objektų sąrašą
įtrauktus, Aplinkosauginiu požiūriu pavojingus objektus,
kuriuose pavojingų medžiagų kiekiai nesiekia I kvalifikacinio
lygio
Agentūrų
I-IV
Vykdyti LR AM 2006-09-13 įsakymu Nr. 13.4 Ne rečiau kaip 1 kartą per metus patikrinti fizinių ar
D1-415 patvirtintų Tvenkinių naudojimo ir juridinių asmenų eksploatuojamas hidroelektrines.
specialistai
ketvirčiai
priežiūros
taisyklių
pakeitimo
3.1
papunktyje nurodytą pavedimą
14.1 Vertinti aplinkos kokybės pokyčius (aplinkos oro,
PAVN skyriaus I-IV
14. YES prevencija.
Užtikrinti operatyvų aplinkos objektų, vandens ir dirvožemio) ekstremalių situacijų ir avarijų
specialistai,
ketvirčiai
esančių ekstremalių situacijų zonoje, atvejais. Įvertinti pagal analizių duomenis aplinkos
agentūrų vedėjai
ištyrimą
ir specialistai
užterštumą.
(Ekologinio
saugumo
užtikrinimo 14.2 Atsižvelgiant į ekstremalios situacijos mastą, įvertinus iš PAVN skyriaus I-IV
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos AAA gautus pasiūlymus, duoti nurodymus dėl aplinkos
specialistai,
ketvirčiai
Vyriausybės 2006-02-06 nutarimu Nr. 120, monitoringo būtinumo ir organizavimo po ES ar avarijos.
agentūrų vedėjai
priemonė Nr.16)
ir specialistai
Užtikrinti galimų ekstremalių situacijų
14.3 Dalyvauti ekstremalių situacijų komisijų veikloje,
Agentūrų vedėjai I-IV
valdymą
supažindinant rajonų merus su ir komisijų narius su
ketvirčiai
nustatytais pažeidimais ir pasirengimo ekstremalioms
situacijoms trūkumais

Kontrolė
Agentūrų vedėjai

Agentūrų vedėjai

Agentūrų vedėjai

Agentūrų vedėjai

Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas
Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą

Sritis, tikslas

Veiksmo pavadinimas

15. Mokesčių už gamtos išteklius ir taršą 15.1 Patikrinti mokesčių už gamtos išteklius ir aplinkos
teršimą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo
kontrolė
Skatinti mažaatliekinę, mažiau taršią
teisingumą objektuose pagal sąrašą, suderintą su PAVN
gamybą, gamtos ir energetinių išteklių
skyriumi
taupymą bei ekologiškos produkcijos
gamybą
(LRV programa, 500 punktas, Klaipėdos
RAAD veiklos planas, 1 priemonė, 13
veiksmas)
Skatinti perėjimą prie daugkartinės taros ir 15.2 Patikrinti mokesčių už aplinkos teršimą
pakuočių bei daugkarinių medžiagų
apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekomis
gamybos ir naudojimo
apskaičiavimo teisingumą objektuose pagal sąrašą, suderintą
(LRV programa, 501 punktas, Klaipėdos
su PAVN skyriumi
RAAD veiklos planas, 1 priemonė, 13
veiksmas)
16.1 Patikrinti 25% individualių miškotvarkos projektų
16. Miškų apsauga
Vykdyti valstybinių ir privačių miškų kokybę prieš jų derinimą.
naudojimo ir atkūrimo valstybinę kontrolę. 16.2 Įvertinti 230 miškotvarkos projektų kokybę bei priimti
Sustiprinti neteisėtą miškų kirtimų kontrolę. sprendimus dėl jų atitikimo nustatytiems reikalavimams.
Siekti, kad būtų išsaugoti miškai, o iškirsti
atkuriami po kirtimų per kaip įmanoma
trumpesnį laiką.
(LRV programa, 481 ir 487 punktai)
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 2
priemonė, 1 veiksmas)
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 2 16.3 Išnagrinėti 1200 prašymų dėl leidimų miškui kirsti
priemonė, 2 veiksmas)
išdavimo, išduoti šiuos leidimus
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 2 16.4 Patikrinti 90% plynais kirtimais 2005 m. iškirstų
priemonė, 3 veiksmas)
želdintinų kirtaviečių savalaikį atkūrimą
16.5 Patikrinti ne mažiau kaip 3800 valstybinių ir privačių
miško sklypų dėl šių miškų apsaugos, naudojimo ir atkūrimo
reikalavimų laikymosi.
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 2 16.6 Suteikti privačių miškų savininkams 5350 konsultacijų
priemonė, 4 veiksmas)
miškų naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais

Vykdytojas

Terminai

Kontrolė

Agentūrų ir
PAVN skyriaus
specialistai

I-IV
ketvirčiai

PAVN skyriaus
specialistė
I. Pipikaitė

Agentūrų ir
PAVN skyriaus
specialistai

I-IV
ketvirčiai

PAVN skyriaus
specialistė
G. Gurčinienė

Agentūrų
specialistai
Agentūrų
specialistai

I-IV
ketvirčiai
I-IV
ketvirčiai

Agentūrų vedėjai

Agentūrų
specialistai
Agentūrų
specialistai
Agentūrų
specialistai

I-IV
ketvirčiai
I-IV
ketvirčiai
I-IV
ketvirčiai

Agentūrų vedėjai

Agentūrų
specialistai

I-IV
ketvirčiai

Agentūrų vedėjai

Agentūrų vedėjai

Agentūrų vedėjai
Agentūrų vedėjai

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą

Sritis, tikslas
(Klaipėdos RAAD veiklos
priemonė, 2 veiksmas)

Veiksmo pavadinimas
planas,

5 16.7 Vykdant akciją "Miškas 2009", organizuoti ir dalyvauti
ne mažiau kaip 50 reidų.

Vykdytojas

Terminai

Agentūrų
ir IV ketvirtis
Miškų kontrolės
sk. specialistai
17. Kraštovaizdžio ir ekologiškai jautrių 17.1 Reguliariai kontroliuoti Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos miesto I-IV
teritoriją, ypatingą dėmesį skiriant Naglių gamtinio rezervato agentūros
ketvirčiai
teritorijų apsauga
Vykdyti Kuršių nerijos gamtovarkos plane apsaugos režimo kontrolei
specialistai
numatytas priemones (Kuršių nerijos
gamtovarkos
plano
priemonių
įgyvendinimo planas, 1.1 papunktis)
18.1 Atlikti 50 medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo
Klaipėdos
I pusm.
18. Gyvosios gamtos apsauga
Vykdyti gyvūnijos apsaugos reikalavimų patikrinimų
RAAD agentūrų,
laikymosi valstybinę kontrolę
(Patikrinti ne mažiau kaip pusę leidimus naudoti
Klaipėdos,
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 3 medžiojamųjų gyvūnų išteklius turinčių naudotojų)
Šilutės GGAI
priemonė, 1 veiksmas)
specialistai
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 3 18.2 Atlikti 75 žuvų išteklių naudojimo patikrinimus
Klaipėdos,
I-IV
priemonė, 2 veiksmas, RAAD veiklos (Vykdyti verslinės žvejybos įmonių žuvų išsikrovimo vietose Šilutės GGAI,
ketvirčiai
prioritetai, 5.1.2 papunktis)
sustiprintą kontrolę)
Neringos miesto
agentūros
specialistai
Klaipėdos
I –IV
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 3 18.3 Organizuoti 15 reidų, vykdant specialiosios žvejybos
priemonė, 2 veiksmas)
kontrolę
RAAD agentūrų, ketvirčiai
Klaipėdos,
Šilutės GGAI
specialistai
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 3 18.4 Atlikti 25 žūklės plotų naudotojų patikrinimus
Klaipėdos
I-IV
priemonė, 3 veiksmas)
(Ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus patikrinti kaip žūklės plotų RAAD agentūrų ketvirčiai
naudotojai prisilaiko nustatytų reikalavimų)
Klaipėdos,
Šilutės GGAI
specialistai
18.5 Ne rečiau kaip 1 kartą per 2 metus patikrinti kaip
Klaipėdos
I-IV
vandens telkinių nuomininkai prisilaiko nustatytų reikalavimų RAAD agentūrų ketvirčiai
Klaipėdos,
Šilutės GGAI
specialistai

Kontrolė
Agentūrų
ir
Miškų kontrolės
sk. vedėjai
Neringos miesto
agentūros
vedėjas

Direktoriaus
pavaduotojas
L.Virvilienė
Atsakingi
Klaipėdos,
Šilutės GGAI
viršininkai
Direktoriaus
pavaduotojas
L.Virvilienė
Direktoriaus
pavaduotojas
L.Virvilienė
Direktoriaus
pavaduotojas
L.Virvilienė

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą

Sritis, tikslas

Veiksmo pavadinimas
18.6 Organizuoti 10 reidų, vykdant įžuvinimo kontrolę

(Klaipėdos RAAD veiklos
priemonė, 4 veiksmas)

planas,

(Klaipėdos RAAD veiklos
priemonė, 5 veiksmas)

planas,

(Klaipėdos RAAD veiklos
priemonė, 6 veiksmas)

planas,

Vykdytojas

Terminai

Klaipėdos
I-IV
RAAD agentūrų ketvirčiai
Klaipėdos,
Šilutės GGAI
specialistai
Klaipėdos
I-IV
3 18.7 Išduoti leidimus naudoti žūklės plotus
RAAD
PAVN ketvirčiai
skyriaus
vyr.
specialistė
R.Šličienė
(ją
pavaduojantis
specialistas)
3 18.8 Išduoti leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius Klaipėdos
I-IV
RAAD
PAVN ketvirčiai
skyriaus
vyr.
specialistė
R.Šličienė
(ją
pavaduojantis
specialistas)
3 18.9 Organizuoti 30 reidų, neršto metu saugant neršiančias
Klaipėdos,
I-IV
žuvis
Šilutės GGAI ir ketvirčiai
RAAD agentūrų
specialsitai
18.10 Organizuoti 10 reidų, vykdant prekybos laukiniais
Klaipėdos,
I-IV
gyvūnais kontrolę
Šilutės GGAI ir ketvirčiai
RAAD agentūrų
specialsitai
18.11 Ne rečiau kaip 1 kartą per 2 metus patikrinti ar
Klaipėdos
I-IV
įsirengtame voljere ar aptvare laikant laukinius gyvūnus
RAAD agentūrų, ketvirčiai
nelaisvėje prisilaikoma nustatytų reikalavimų.
Klaipėdos,
Šilutės GGAI
specialistai

Kontrolė
Direktoriaus
pavaduotojas
L.Virvilienė
Direktoriaus
pavaduotojas
L.Virvilienė

Direktoriaus
pavaduotojas
L.Virvilienė

Klaipėdos GGAI
viršininkas,
RAAD agentūrų
vedėjai
Klaipėdos GGAI
viršininkas,
RAAD agentūrų
vedėjai
Agentūrų
vedėjai,
Klaipėdos,
Šilutės GGAI
viršininkai

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą

Sritis, tikslas

Veiksmo pavadinimas

(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 5 18.12 Organizuoti ne mažiau kaip 50 reidų, vykdant akciją
priemonė, 1 veiksmas, Klaipėdos RAAD "Lašiša 2009"
veiklos prioritetai, 5.1.1 papunktis)

Vykdytojas

Klaipėdos
RAAD agentūrų,
Klaipėdos,
Šilutės GGAI
specialistai
19.1 Patikrinti 250 laivų, įplaukusių į Lietuvos vidaus
Jūros aplinkos
19. Jūros aplinkos apsauga
Vykdyti
jūros
aplinkos
apsaugos vandenis, teritorinę jūrą, išskirtinę ekonominę zoną, įvertinant apsaugos
reikalavimų laikymosi valstybinę kontrolę jų atitikimą MARPOL 73/78 konvencijos bei jos priedų,
agentūros
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 4 HELCOM konvencijos rekomendacijų, LR Jūros aplinkos
specialistai
priemonė)
apsaugos įstatymo nustatytiems aplinkosaugos reikalavimams.
19.2 Kompleksiškai patikrinti AB Mažeikių nafta Būtingės
Jūros aplinkos
naftos terminalo jūrinę dalį, įvertinant jos atitikimą
apsaugos ir
nustatytiems aplinkosaugos reikalavimams
Palangos miesto
agentūrų
specialistai
19.3 Kompleksiškai patikrinti LR KJP pasirengimą bei
Jūros aplinkos
turimas priemonės taršos incidentų likvidavimui jūros rajone, apsaugos
įvertinant jų atitikimą nustatytiems aplinkosaugos
agentūros
reikalavimams
specialistai
19.4 Kompleksiškai patikrinti VĮ KVJU Direkcijos
Jūros aplinkos
pasirengimą bei turimas priemones taršos incidentų
apsaugos
likvidavimui uosto akvatorijoje, įvertinant jų atitikimą
agentūros
nustatytiems aplinkosaugos reikalavimams
specialistai
19.5 Pagal iškasto grunto gabenimo bei gramzdinimo į jūros Jūros aplinkos
rajono savartyną išduotus leidimus, ne rečiau kaip 1 kartą per apsaugos
mėnesį patikrinti kiekvieną, grunto gabenimo ir gramzdinimo agentūros
operacijose dalyvaujantį laivą, surašant patikrinimo aktus.
specialistai
Siekti, kad būtų prisilaikoma išduodamuose 19.6 Vykdyti Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto akvatorijos bei Jūros aplinkos
leidimuose nustatytų sąlygų bei terminų
Kuršių marių farvaterio valymo/gilinimo ir grunto
apsaugos
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 1
gramzdinimo jūroje darbų sustiprintą kontrolę, stebint iš laivų agentūros
priemonė, 12 veiksmas, Klaipėdos RAAD ir oro
specialistai
veiklos prioritetai, 5.1.3 papunktis)

Terminai

Kontrolė

III-IV
ketvirčiai

Klaipėdos,
Šilutės GGAI
viršininkai,
agentūrų vedėjai

I-IV
ketvirčiai

Jūros aplinkos
apsaugos
agentūros
vedėjas

II, IV
ketvirčiai

Jūros aplinkos
apsaugos ir
Palangos miesto
agentūrų vedėjai

II, IV
ketvirčiai

Jūros aplinkos
apsaugos
agentūros
vedėjas
Jūros aplinkos
apsaugos
agentūros
vedėjas
Jūros aplinkos
apsaugos
agentūros
vedėjas
Jūros aplinkos
apsaugos
agentūros
vedėjas

II, IV
ketvirčiai
I-IV
ketvirčiai
I-IV
ketvirčiai

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą

Sritis, tikslas

Veiksmo pavadinimas

20. Kova su korupcija
Mažinti korupcijos prielaidas (LRV
programa, Kovos su korupcija skyriaus 47
punktas, Klaipėdos RAAD korupcijos
prevencijos priemonių 2009 metams planas
1.1, 1.2, 2.1, 2.2 papunkčiai)

20.1 TIPK leidimus I priedo įrenginiams turinčių ūkio
subjektų patikrinimus vykdyti ir patikrinimo akte pasirašyti
ne mažiau kaip 2 pareigūnams.
20.2 Vykdyti departamento pareigūnų inspekcinio darbo
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje priežiūrą,
nustačius inspektavimo tvarkos ir procedūrų nesilaikymo,
nepakankamos objektų kontrolės atvejus, analizuoti priežastis
ir teikti pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo
20.3 Kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie
Klaipėdos RAAD valstybės tarnautojų ir pareigūnų padarytus
korupcinius pažeidimus, analizuoti pažeidimų priežastis ir
numatyti prevencines priemones šio pobūdžio pažeidimams
išvengti.
20.4 Sudarant agentūrose kontroliuojamų objektų sąrašus ir
priskiriant kontroliuojamus objektus valstybiniams aplinkos
apsaugos kontrolės pareigūnams, taikyti II-IV tikrinimo
dažnumo kategorijos objektams 3 metų kontroliuojančių
pareigūnų rotacijos principą

21.1 Atlikti visų savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo
21. Savivaldybių aplinkos apsaugos
specialiosios programos lėšų panaudojimo pirminius
rėmimo specialiosios programos lėšų
patikrinimus.
panaudojimo kontrolė
Kontroliuoti
savivaldybių
veiklą,
panaudojant aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios specialiosios programos lėšas
(Klaipėdos RAAD veiklos planas, 5
priemonė, 5 veiksmas)
22.1 Kiekvienai agentūrai pateikti ne mažiau kaip po 1
22. Visuomenės informavimas ir
straipsnį, pranešimą aktualiais visuomenei aplinkosaugos
švietimas
Siekti viešumo sprendimuose, susijusiuose klausimais
su naujų ūkinės veiklos objektų atsiradimu 22.2 Kiekvienai agentūrai inicijuoti ne mažiau kaip 1
arba jų veiklos plėtra, visuomenės
pasitarimą su savivaldybėmis aktualiems aplinkosaugos
dalyvavimo priimant sprendimus
klausimams aptarti

Vykdytojas

Terminai

Agentūrų vedėjai 2009-2012
ir specialistai
metai
Teisės
ir 2009-2012
bendrųjų reikalų metai
skyriaus vedėjas
ir specialistai

Kontrolė
Direktoriaus
pavaduotojas
L. Virvilienė
Direktoriaus
pavaduotojas
L. Virvilienė

Teisės
ir 2009-2012
bendrųjų reikalų metai
skyriaus vedėjas
ir specialistai

Direktoriaus
pavaduotojas
L. Virvilienė

Agentūrų
I ketvirtis
vedėjai, GGAI
viršininkai

Direktoriaus
pavaduotojas
A. Šepštas

Agentūrų vedėjai Birželio mėn. Direktoriaus
ir specialistai
01 d.
pavaduotojas
L. Virvilienė

Agentūrų vedėjai I-IV
ketvirčiai
Agentūrų vedėjai I-IV
ketvirčiai

Direktoriaus
pavaduotojas
L. Virvilienė
Direktoriaus
pavaduotojas
L. Virvilienė

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą

Sritis, tikslas

Veiksmo pavadinimas

(LRV programa, 526 punktas, Klaipėdos 22.3 Kiekvienai agentūrai pateikti ne mažiau kaip po 1
RAAD veiklos planas, 5 priemonė, 4 pasiūlymą, vertinimą, išvadą dėl savivaldybių vykdomų
veiksmas)
aplinkosauginių funkcijų
22.4 Pastoviai skelbti aktualią aplinkosauginiu požiūriu
informaciją RAAD internetiniame tinklalapyje.

Vykdytojas

Terminai

Agentūrų vedėjai I-IV
ketvirčiai
Teisės
ir I-IV
bendrųjų reikalų ketvirčiai
skyriaus
specialistas

Kontrolė
Direktoriaus
pavaduotojas
L. Virvilienė
Teisės
ir
bendrųjų reikalų
skyriaus vedėjas

Pastabos,
atžymos apie
įvykdymą

