
 
 
PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  
2011 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. D1-271 

 
 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2011-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS  
(įstaigos pavadinimas) 

 

Priemon÷s 
kodas 

Priemon÷s pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas 
Proceso ir / ar ind÷lio vertinimo 
kriterijai ir jų reikšm÷s 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 
terminas 

Asignavimai 
(tūkst. litų) 

 Valstybinis aplinkos monitoringas ir taršos prevencija, 01 02 

01.02.01.01.01 1. Organizuoti valstybinį aplinkos 
monitoringą 

1. Parengti 8 valstybinio aplinkos 
monitoringo įgyvendinimui skirti 2011 
m. planai  

V. Naruševičius, Veiklos 
planavimo ir visuomen÷s 
informavimo skyrius; M. 
Gudas, Aplinkos būkl÷s 
vertinimo departamentas; A. 
Stankevičius, Jūrinių tyrimų 
departamentas 

I-II ketv. 

 1. Funkcionuojantis oro kokyb÷s 
monitoringo tinklas (17 stočių)  

IV ketv. 

9391 

 

1. vykdyti valstybinį aplinkos 
monitoringą, valdyti vandens 
telkinių kokybę upių baseinų 
pagrindu, užtikrinti aplinkos 
apsaugos valstybinę kontrolę ir 
didinti taršos prevencijos 
veiksmingumą 

2. Funkcionuojantis radiacinio 
pavojaus persp÷jimo ir oro 
radiologinio monitoringo tinklas (22 
stotys)  

  

  

2. Vadovaujantis metiniais 
valstybinio aplinkos monitoringo 
įgyvendinimui skirtais planais 
surinkti duomenis ir informaciją 
apie gamtin÷s aplinkos kokybę, ją 
vertinti ir prognozuoti 

3. Funkcionuojantis paviršinio 
vandens monitoringo tinklas ( 286 
monitoringo vietos)  

  

   4. Parengti 22 aplinkos oro taršos 
sklaidos žem÷lapiai  

M. Gudas, Aplinkos būkl÷s 
vertinimo departamentas;  
B. Giedraitis, Aplinkos 
tyrimų departamentas; A. 
Stankevičius, Jūrinių tyrimų 
departamentas 

  

   5. 4 Upių baseinų rajonams, atliktas 
paviršinių vandens telkinių būkl÷s 
vertinimas 

   

   6. Atlikta 95 proc. planuotų atlikti 
aplinkos oro kokyb÷s tyrimų (analizių) 

   

   7. Atlikta 95 proc. planuotų atlikti 
upių tyrimų (m÷ginių, analizių) 

   



   8. Atlikta 95 proc. planuotų atlikti 
ežerų ir tvenkinių tyrimų (m÷ginių, 
analizių) 

   

   9. Atlikta 95 proc. planuotų atlikti 
Baltijos jūros ir Kuršių marių tyrimų 
(m÷ginių, analizių) 

   

   10. Atlikta 95 proc. planuotų atlikti 
Baltijos jūros ir Kuršių marių krantų 
dinamikos steb÷jimų/matavimų ir 
hidrometeorologinių 
steb÷jimų/matavimų 
hidrometeorologiniuose postuose 

   

   11. Organizuota 90 proc. valstybinio 
aplinkos monitoringo įgyvendinimui  
skirtų 2011 m. planų vykdymui 
reikalingų mokslinių tyrimų, skirtų  
gyvosios gamtos ir ekosistemų būkl÷s, 
fonin÷s oro taršos ir teršalų  
išmetimo pokyčių vertinimui 

V. Naruševičius, Veiklos 
planavimo ir visuomen÷s 
informavimo skyrius 

III ketv.  

  1. Modernizuota 17 oro kokyb÷s 
steb÷jimų sistemos stočių  
 

IV ketv.  

  2. Modernizuota radiacinio pavojaus 
persp÷jimo ir monitoringo sistema 
(RADIS) ( 12 stočių) 

  

  3. Išpl÷sta Aplinkos būkl÷s vertinimo 
departamento Automatizuotų 
matavimo sistemų skyriaus 
akreditacijos sritis ozono kokyb÷s 
matavimams pagal LST/EN/ISO 
17025:2005 

B. Giedraitis, Aplinkos 
tyrimų departamentas; 
M. Gudas, Aplinkos būkl÷s 
vertinimo departamentas; A. 
Stankevičius, Jūrinių tyrimų 
departamentas 

  

  

3. Užtikrinti laboratorijų, 
atliekančių aplinkos ir taršos 
šaltinių išmetamų į aplinką teršalų 
ir teršalų aplinkos elementuose 
matavimus ir tyrimus, radiacinio 
(RADIS), oro, radiologinio 
monitoringo stočių kokybę 

4. Įvertintos 26 laboratorijos, 
vykdančios aplinkos kokyb÷s 
matavimus  

   

   5. Įvertinimui tarptautiniuose 
palyginamuosiuose bandymuose 
pateikti 17 laboratorijoje nustatomų 
cheminių biologinių ir radiologinių 
parametrų  

   



  4. Vykdyti valstybinę laboratorinę 
kontrolę 

1. Atlikta 95 proc. suplanuotų atlikti 
tyrimų teršiančių aplinką medžiagų 
kontrolinių tyrimų vykdant 
išmetamų/išleidžiamų teršalų į aplinką 
valstybinę kontrolę  

B. Giedraitis, Aplinkos 
tyrimų departamentas; 
M. Gudas, Aplinkos būkl÷s 
vertinimo departamentas; A. 
Stankevičius, Jūrinių tyrimų 
departamentas 

IV ketv.  

  5. Vystyti aplinkos informacines 
sistemas 

2. Atnaujintos 23 aplinkos 
informacijos valdymo integruotos 
kompiuterin÷s sistemos (AIVIKS) 
posistem÷s 

G. Marcinkevičius, 
Informacinių sistemų 
vystymo skyrius 

IV ketv.  

  6. Lietuvos Baltijos jūros ir 
Kuršių marių monitoringo 
vykdymas pagal bendrą Lietuvos 
– Rusijos Baltijos jūros ir Kuršių 
marių monitoringo programą 

1. Atlikta 95 proc. suplanuotų atlikti 
Baltijos jūros ir Kuršių marių tyrimų 
(m÷ginių, analizių)  

A. Stankevičius, Jūrinių 
tyrimų departamentas 

 III ketv.  

  7. Teikti informaciją valstyb÷s ir 
tarptautin÷ms institucijoms, 
visuomenei apie gamtinę aplinką 

1. Parengtas ir Aplinkos apsaugos 
agentūros internetin÷je svetain÷je 
pateiktas leidinys „Aplinkos būkl÷ 
2010. Tik faktai“  

 IV ketv  

   2. Aplinkos apsaugos agentūros 
internetin÷je svetain÷je pateikti 2010 
m. atliktų aplinkos būkl÷s mokslinių 
tyrimų rezultatai (16 ataskaitų)  

  

   3. Aplinkos apsaugos agentūros 
internetin÷je svetain÷je pateikti 25 
aplinkosauginiai tematiniai žem÷lapiai  

  

   4. Pateikta tarptautin÷ms institucijoms 
informacija ir duomenys apie aplinkos 
būklę (95 proc. reikalingos pateikti 
informacijos kiekio) 

  

   5. Aplinkos apsaugos agentūros 
internetin÷je svetain÷je skelbiama 
statistin÷ aplinkosaugin÷ informacija ir 
duomenys apie vandens naudojimą, 
aplinkos taršą, aplinkos būklę, atliekų 
surinkimą ir tvarkymą (bendri ir pagal 
atskirus atliekų srautus), atliekas 
tvarkančių įmonių registrą, Gamintojų 
ir importuotojų sąvadą (statistin÷ 
aplinkosaugin÷ informacija 6 srityse) 

V. Naruševičius, Veiklos 
planavimo ir visuomen÷s 
informavimo skyrius; M. 
Gudas, Aplinkos būkl÷s 
vertinimo departamentas;  
A. Stankevičius, Jūrinių 
tyrimų departamentas; B. 
Giedraitis, Aplinkos tyrimų 
departamentas; V. 
Krušinskas, Aplinkos 
apsaugos valstybin÷s 
kontrol÷s departamentas; G. 
Marcinkevičius, Informacinių 
sistemų vystymo skyrius; G. 
Markauskas, Avarijų 
prevencijos ir valdymo 
skyrius; A. Želvys, Atliekų ir 
užterštų teritorijų tvarkymo 
kontrol÷s skyrius; K. 
Motiekaitis, Gyvūnijos 
naudojimo kontrol÷s skyrius;  

  



   6. Aplinkos apsaugos agentūros 
internetin÷je svetain÷je papildyta 
išleidžiamų ir perduodamų teršalų 
registro duomenų baz÷ (120 įmonių 
ataskaitų už 2009 metus). 

  

   8. Vykdyti Nemuno, Dauguvos, 
Lielup÷s ir Ventos UBR 
priemonių programose Aplinkos 
apsaugos agentūrai priskirtas 
priemones  

 1. Įvykdyta 80 proc. Nemuno, 
Dauguvos, Lielup÷s ir Ventos UBR 
priemonių programose Aplinkos 
apsaugos agentūrai priskirtų 
priemonių 2011 m. 

M. Gudas, Aplinkos būkl÷s 
vertinimo departamentas 
 

IV ketv.  

  9. Įvertinti preliminarią potvynių 
riziką Nemuno, Ventos, Lielup÷s 
ir Dauguvos upių baseinų 
rajonuose 

1. Parengta ir patvirtinta preliminaraus 
potvynių rizikos vertinimo Nemuno, 
Ventos, Lielup÷s ir Dauguvos upių 
baseinų rajonuose ataskaita  

M. Gudas, Aplinkos būkl÷s 
vertinimo departamentas  
 

I ketv.  

  10. Nagrin÷ti prašymus d÷l 
planuojamos ūkin÷s veiklos 

1. Išnagrin÷ti prašymai d÷l 
planuojamos ūkin÷s veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo dalis (100 proc. nuo 
pateiktų prašymų skaičiaus) 

V. Krušinskas, Aplinkos 
apsaugos valstybin÷s 
kontrol÷s departamentas 

IV ketv.  

  11. Tvarkyti cheminių medžiagų 
ir mišinių duomenų bazę 

1. Užregistruota 350 juridinių ir fizinių 
asmenų, tiekiančių į rinką ar kitaip 
tvarkančių chemines medžiagas ir 
mišinius  

M. Gudas, Aplinkos būkl÷s 
vertinimo departamentas  

 

IV ketv.  

   2. Užregistruota 2500 cheminių 
medžiagų ir mišinių  

   

12. Tvarkyti atliekas tvarkančių 
įmonių registro duomenų bazę 

1. Užregistruota apie 1400 juridinių 
asmenų, vykdančių atliekų tvarkymo 
veiklą. 

M. Gudas, Aplinkos būkl÷s 
vertinimo departamentas 

IV ketv. 

1. Organizuoti 4 seminarai apie 
cheminių medžiagų ir mišinių 
valdymą  

M. Gudas, Aplinkos būkl÷s 
vertinimo departamentas  
 

IV ketv. 

  

2. Parengti ir paskelbti 4 informaciniai 
leidiniai apie cheminių medžiagų ir 
mišinių valdymą bei kontrolę  

  

 

  

13. Teikti informaciją įmon÷ms, 
valstyb÷s institucijoms ir 
visuomenei apie cheminių 
medžiagų ir mišinių valdymą ir 
cheminių medžiagų keliamą riziką 

3. Įmon÷ms suteikta 350 konsultacijų     



  14. Europos Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito 
bei Europos Bendrijos ekologinio 
ženklo suteikimo produktams 
sistemų, kaip savanoriškai 
pasirenkamų komplekso taršos 
prevencijos priemonių 
įgyvendinimas, derinimas, 
priežiūra ir vertinimas 

1. . Parengta Bendrijos aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemos (EMAS) 
taikymo skatinimo 2012 –2014 m. 
programa  

V. Krušinskas, Aplinkos 
apsaugos valstybin÷s 
kontrol÷s departamentas 

IV ketv. 
 

 

  15. Vykdyti EMAS įdiegusių 
įmonių registraciją 

1. Užregistruota EMAS įdiegusių 
įmonių (100 proc. nuo pateiktų 
prašymų, kurie atitinka EMAS 
reglamento reikalavimus, skaičiaus) 

V. Krušinskas, Aplinkos 
apsaugos valstybin÷s 
kontrol÷s departamentas 

IV ketv.  

  1. Organizacijoms suteiktos 5 
konsultacijos 

IV ketv.  

  

16. Teikti informaciją įmon÷ms, 
valstyb÷s institucijoms ir 
visuomenei apie ekologinį 
produktų ženklinimą bei 
laisvanoriškai pasirenkamas 
aplinkosaugos vadybos ir audito 
sistemas 

2. Organizuotas 1 seminaras Europos 
Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir 
audito sistemos taikymo klausimais. 
 

V. Krušinskas, Aplinkos 
apsaugos valstybin÷s 
kontrol÷s departamentas   

  17. Tikrinti įmones d÷l cheminių 
medžiagų tvarkymo atitikimo 
Europos Sąjungos bei Lietuvos 
Respublikos teis÷s aktų 
reglamentuojančių cheminių 
medžiagų valdymą reikalavimams 

1. Patikrintos 320 įmonių d÷l cheminių 
medžiagų tvarkymo  

M. Gudas, Aplinkos būkl÷s 
vertinimo departamentas  
 

IV ketv.  

  18. Tikrinti, vertinti ir konsultuoti 
Regionų aplinkos apsaugos 
departamentų padalinius aplinkos 
apsaugos valstybin÷s kontrol÷s 
klausimais 

1. Patikrintų 48 Aplinkos ministerijos 
regionų aplinkos apsaugos 
departamentų padalinių aplinkos 
apsaugos valstybin÷s kontrol÷s 
klausimais  

V. Krušinskas, Aplinkos 
apsaugos valstybin÷s 
kontrol÷s departamentas, K. 
Motiekaitis, Gyvūnijos 
naudojimo kontrol÷s skyrius 

 IV ketv.  

  19. Nagrin÷ti klausimus, 
susijusius su aplinkos apsaugos 
valstybin÷s kontrol÷s vykdymu, 
teikti išvadas, įvertinimus, 
metodines rekomendacijas 

1. Pateikta 620 išvadų, įvertinimų ir 
metodinių rekomendacijų d÷l aplinkos 
apsaugos valstybin÷s kontrol÷s 
vykdymo  

V. Krušinskas, Aplinkos 
apsaugos valstybin÷s 
kontrol÷s departamentas, K. 
Motiekaitis, Gyvūnijos 
naudojimo kontrol÷s skyrius 

IV ketv.  



  20. Vertinti ir teikti išvadas d÷l 
potencialių pavojingų objektų 
saugos ataskaitų, pavojaus ir 
rizikos analizių ir avarijų 
likvidavimo planų atitikimo 
aplinkosaugos reikalavimams 

1. Pateikta 10 išvadų d÷l potencialių 
pavojingų objektų saugos ataskaitų, 
pavojaus ir rizikos analizių ir avarijų 
likvidavimo planų  

G. Markauskas, Avarijų 
prevencijos ir valdymo 
skyrius 

IV ketv.  

1. Išduota, koreguota 30 licencijų 
tvarkyti pavojingas atliekas   

  21. Nagrin÷ti paraiškas d÷l 
licencijų tvarkyti pavojingas 
atliekas gavimo ir prašymus d÷l 
leidimų tarptautiniams atliekų 
pervežimams bei priimti 
sprendimus d÷l jų išdavimo ar 
koregavimo  

2. Išduota 100 leidimų tarptautiniams 
atliekų pervežimams 

V. Krušinskas, Aplinkos 
apsaugos valstybin÷s 
kontrol÷s departamentas 

IV ketv.  

  1. Išduota 100 leidimų tarptautiniams 
saugomų gyvūnų pervežimams  

K. Motiekaitis, Gyvūnijos 
naudojimo kontrol÷s skyrius 

IV ketv.  

  

22. Nagrin÷ti prašymus 
specialiajai žvejybai bei d÷l 
leidimų tarptautiniams saugomų 
gyvūnų pervežimams ir priimti 
sprendimus d÷l jų išdavimo 

2. Išduota 100 leidimų specialiajai 
žvejybai  

   

  23. Organizuoti lašišų neršto 
apsaugos respublikinę akciją 
„Lašiša 2011“ 

1. Organizuota 300 bud÷jimų akcijos 
„Lašiša 2011“ vietose  

K. Motiekaitis, Gyvūnijos 
naudojimo kontrol÷s skyrius 

III-IV ketv.   

  24. Kurti Lietuvos Respublikos 
upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą 

1. Parengta ir patalpinta Kadastro 
informacin÷je sistemoje duomenys 
apie upes, tvenkinius, ežerus ir 
hidrotechnikos statinius (5000 
objektų) 

V. Krušinskas, Aplinkos 
apsaugos valstybin÷s 
kontrol÷s departamentas 

IV ketv.  

01.02.01.01.02 2. užtikrinti kokybišką 
laboratorin÷s įrangos ir 
stacionarių oro kokyb÷s 
monitoringo stočių veiklą 
 

1. Įgyvendinti direktyvos 
2008/50/EB reikalavimus 

1. Atlikta 90 proc. nuo suplanuotų 
atlikti teršiančių aplinkos orą 
nuolatinių steb÷jimų. 

M. Gudas, Aplinkos būkl÷s 
vertinimo departamentas 

IV ketv. 305 

Gaminių ar pakuot÷s atliekų tvarkymo programa, 01 85 

01.85.01.01.03 1. Patikrintos 2 specifin÷s įmon÷s 
išleidžiančios pakuotes į rinką ir  
parengtas tokios ūkin÷s veiklos 
patikrinimo klausimynas 
 

V. Krušinskas, Aplinkos 
apsaugos valstybin÷s 
kontrol÷s departamentas 

II-IV ketv. 

 

1. programos administravimas 1. Tikrinti įmones d÷l 
apmokestinamų gaminių ir 
pakuot÷s atliekų apskaitos bei 
pažymų išdavimo 

2. Patikrintos 6 pakuot÷s atliekas 
tvarkančios ir/ar eksportuojančios 
įmon÷s išduodančios pažymas 
 

V. Krušinskas, Aplinkos 
apsaugos valstybin÷s 
kontrol÷s departamentas 

II-IV ketv. 

273,7 



 3. Parengtos metodin÷s 
rekomendacijos Aplinkos ministerijos 
regionų aplinkos apsaugos 
departamentams d÷l apmokestinamų 
gaminių ir pakuot÷s atliekų 
patikrinimų vykdymo 

V. Krušinskas, Aplinkos 
apsaugos valstybin÷s 
kontrol÷s departamentas 

III-IV ketv.  

 4. Atlikta 3 apmokestinamų gaminių ir 
pakuočių atliekų kategorijų 
susidarymo bei sutvarkymo analiz÷ 

V. Krušinskas, Aplinkos 
apsaugos valstybin÷s 
kontrol÷s departamentas 

I-IV ketv. 

  2. Organizuoti ir koordinuoti 
gaminių išleidimo į vidaus rinką ir 
gaminių atliekų tvarkymo 
apskaitą 

1. Administruojamas Gamintojų ir 
importuotojų sąvadas, kuriame šiuo 
metu užregistruota apie 12 tūkst. 
fizinių ir juridinių asmenų. 
2. Užtikrinama gaminių 
(apmokestinamųjų gaminių, alyvos, 
elektros ir elektronikos įrangos, 
baterijų ir akumuliatorių ir transporto 
priemonių) tiekimo rinkai ir šių 
gaminių atliekų tvarkymo apskaitos 
ataskaitų, kurias teikia apie 3 tūkst. 
ūkio subjektų, duomenų kokyb÷, 
vykdoma renkamų duomenų analiz÷, 
vertinimas, rengiami duomenys, 
informacija ir ataskaitos šalies ir 
tarptautin÷ms institucijoms bei 
visuomenei 

M. Gudas, Aplinkos būkl÷s 
vertinimo departamentas 

IV ketv. 

  3. Organizuoti ir koordinuoti 
pakuočių išleidimo į vidaus rinką 
ir pakuočių atliekų tvarkymo 
apskaitą 

1. Užtikrinama 10 tūkst. ūkio subjektų 
teikiamų ataskaitų duomenų kokyb÷, 
vykdoma renkamų duomenų analiz÷, 
vertinimas, rengiami duomenys, 
informacija ir ataskaitos šalies ir 
tarptautin÷ms institucijoms bei 
visuomenei 

M. Gudas, Aplinkos būkl÷s 
vertinimo departamentas 

IV ketv.  

 


