
                                                        
 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS VYKDOMAS PROJEKTAS “APLINKOS KOKYB öS 
KONTROL öS, AVARIJŲ PREVENCIJOS BEI VALSTYBINI Ų MIŠKŲ IR GYVŪNIJOS IŠTEKLI Ų 

KONTROL öS PAJöGUMŲ STIPRINIMAS” 
Aplinkos apsaugos agentūra vykdo projekt ą „Aplinkos  kokyb ÷s kontrol÷s, avarijų prevencijos bei 

valstybinių miškų ir gyvūnijos išteklių kontrol ÷s paj÷gumų stiprinimas” (projekto  Nr. VP3-1.4-AM-07-V-
01-006).  Projekto įgyvendinimas reikalingas siekiant geriau užtikrinti teis÷tumą ir teis÷tvarką aplinkos apsaugos 
ir gamtos išteklių naudojimo srityje, visuomen÷s teisę į švarią aplinką, taupų bei racionalų gamtos ir gyvūnijos 
išteklių naudojimą.  

Projekto tikslas - sustiprinti aplinkos apsaugos valstybin÷s kontrol÷s ir ekologinių avarijų 
prevencijos sistemos paj÷gumus.  

Pasinaudojant Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinių fondų paramos l÷šomis jau  įsigyta 68 
padidinto padidinto pravažumo automobiliai ir  perduoti 8 Regionų aplinkos apsaugos departamentams 
(RAAD)).  

“Valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai vadovaujantis, LR Aplinkos apsaugos valstybin÷s kontrol÷s 
įstatymo nuostatomis privalo užtikrinti teis÷tumą ir teis÷tvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo 
srityje, nepriklausomai nuo gamtos sąlygų ar vietov÷s fiksuoti galimai daromą aplinkosauginio pažeidimą, jį 
kompetentingai įvertinti. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos 
departamento Elektr÷nų savivaldyb÷s agentūra 2010 m. gavo naują padidinto pravažumo automobilį KIA 
SPORTAGE. Automobilis pažym÷tas nustatytos spalvos juostomis ir ženklais su aplinkos apsaugos atributika. 
Prie automobilio papildomai buvo prid÷ti nešiojamas kompiuteris, GRS prietaisas, fotoaparatas. Padidinto 
pravažumo automobilio galimyb÷s leidžia greičiau reaguoti ir laiku užkirsti kelią daromam aplinkosauginiam 
pažeidimui, papildomos įrangos pagalba kokybiškai užfiksuojami faktai, kurių pagalba v÷liau vertinama 
neteis÷ta veika. Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s akto pažeidimų kodekse numatyta, kad vertinant 
administracin÷s teis÷s pažeidimą turi būti tiksliai nustatyta pažeidimo vieta, laikas. GPS pagalba nustatomos 
tikslios galimai neteis÷tos veikos koordinat÷s, kurių d÷ka galima nustatyti tikslią vietą. Skaitmeniniu fotoaparatu 
fiksuojama neteis÷ta veika ir kompiuterio pagalba apdorojama informacija. Šių priemonių pagalba valstybinio 
aplinkos apsaugos darbas atliekamas žymiai operatyviau bei kokybiškiau. ES paramos pagalba yra atnaujinamas 
automobilių parkas bei pagalbinių priemonių baz÷. Tikim÷s kad ir toliau valstybiniams aplinkos apsaugos 
pareigūnams bus gerinamos darbo sąlygos vykdant nelengvą pareigą saugant aplinką nuo daromos neteis÷tos 
veikos aplinkai bei saugant gamtos išteklius. Mūsų planetos ateitis priklauso tik nuo mūsų pačių ir svarbu ją 
saugoti ne vien savo kieme. ES parama suteikia didesnes galimybes tai daryti visiems tiek senojoje Europoje tiek 
šalyse, kurios ką tik prisijung÷ prie ES“, -  sako LR  Aplinkos  ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos 
departamento Elektr÷nų savivaldyb÷s agentūros ved÷jas Virgilijus Pruskas.  

 

 
Bendra projekto biudžeto suma  – 16,9 mln. Lt.  Projekto trukm÷ -  30 m÷n. Numatoma projekto 

pabaiga-2011 m. IV ketvirtis. 
 


