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PROGRAMA
•

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo išplėtimas,
naujos inspektorių „galios“.

•

Baudų už administracinius teisės pažeidimus didinimas.

•

Taršos mokesčių mokėtojų rato išplėtimas. Mokesčio už aplinkos
taršą tarifų didinimas.

•

Nauji teršalų išmetimo/išleidimo į aplinką, vandens naudojimo,
nuotekų tvarkymo reikalavimai.

•

Nauji ūkinės veiklos, galinčios turėti poveikį aplinkai, planavimo
ir įteisinimo reikalavimai. Juridinių asmenų atsakomybė už ūkinės
veiklos vykdymą neturint TIPK leidimo ar Taršos leidimo.

•

Įpareigojimai atliekas tvarkančioms įmonėms dėl civilinės
atsakomybės draudimo, finansinio užtikrinimo bankroto ar kitais
veiklos nutraukimo atvejais.

•

Kaip sklandžiai vykdyti ūkinę veiklą, laikantis naujų nustatytų
aplinkosaugos reikalavimų?

DIENOTVARKĖ

i

14:00-17:00

Seminaro trukmė

Remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo
15 straipsniu kopijuoti ir platinti šią mokymo medžiagą be
UAB „Mokesčių srautas“ sutikimo yra griežtai draudžiama.
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Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo išplėtimas, naujos inspektorių „galios“.



Baudų už administracinius teisės pažeidimus didinimas.



Taršos mokesčių mokėtojų rato išplėtimas. Mokesčio už aplinkos taršą tarifų didinimas.



Kavos pertrauka



Nauji teršalų išmetimo/išleidimo į aplinką, vandens naudojimo, nuotekų tvarkymo reikalavimai



Nauji ūkinės veiklos, galinčios turėti poveikį aplinkai, planavimo reikalavimai. Juridinių asmenų atsakomybė už ūkinės veiklos vykdymą
neturint TIPK leidimo ar Taršos leidimo.



Planuojami įpareigojimai atliekas tvarkančioms įmonėms.



Kaip sklandžiai vykdyti ūkinę veiklą, laikantis naujų 2020 – 2021 m. nustatytų aplinkosaugos reikalavimų?
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VALSTYBINĖS APLINKOS APSAUGOS KONTROLĖS VYKDYMO
IŠPLĖTIMAS, NAUJOS INSPEKTORIŲ „GALIOS“.
LR APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO PATAISOS – KAS AKTUALU?
Eil.
Nr.

1.

2.

5

GALIOJA ŠIUO METU!

PAKEITIMAI!

Galioja iki 2021-06-30.
31 straipsnis. Aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių
teisės aktų įgyvendinimo kontrolė
Lietuvos Respublikoje aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių
teisės aktų įgyvendinimo kontrolę atlieka aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnai, valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai, valstybiniai miškų pareigūnai šio
įstatymo, Lietuvos
Respublikos
aplinkos
apsaugos
valstybinės
kontrolės
įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų
įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.
Galioja iki 2021-06-30.
33 straipsnis. Ieškiniai dėl žalos atlyginimo
Pareikšti ieškinius dėl padarytos žalos turi teisę:
1) asmenys, kurių sveikatai, turtui ar interesams padaryta žalos;
2) Aplinkos ministerijos pareigūnai, kiti įstatymų įgalioti pareigūnai, kai padaryta žalos
valstybės interesams.
Aplinkos ministerija, jai pavaldžios ar kitos valstybės ar savivaldybių institucijos pagal
kompetenciją ieškinius dėl žalos aplinkai bei kitų nuostolių atlyginimo gali pareikšti ūkio
subjektui arba kitam asmeniui, padariusiam aplinkai žalos arba sukėlusiam neišvengiamą
(realią) žalos aplinkai grėsmę, per penkerius metus nuo dienos, kurią buvo nustatytas
atsakingas ūkio subjektas ar kitas asmuo arba buvo baigtos taikyti žalos aplinkai
prevencijos priemonės, veiksmai, užtikrinantys teršalų ir (arba) kitokių darančių žalą
aplinkai veiksnių skubią kontrolę, sulaikymą, pašalinimą ar kitokį valdymą siekiant
sumažinti ar išvengti didesnės žalos aplinkai, neigiamo poveikio žmonių sveikatai ar
tolesnio aplinkos elementų funkcijų pablogėjimo, arba aplinkos atkūrimo
priemonės, atsižvelgus į tai, kuri iš minėtų aplinkybių atsirado vėliau. Žalos aplinkai
dydis apskaičiuojamas šio įstatymo 32 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta tvarka, kitų
nuostolių dydis apskaičiuojamas įvertinus žalos aplinkai prevencijos priemonių, veiksmų,
užtikrinančių teršalų ir (arba) kitokių darančių žalą aplinkai veiksnių skubią kontrolę,
sulaikymą, pašalinimą ar kitokį valdymą siekiant sumažinti ar išvengti didesnės žalos

Įsigaliojo 2021-07-01.
31 straipsnis. Aplinkos
apsaugą
ir
gamtos
išteklių
naudojimą
reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo kontrolė
Lietuvos Respublikoje aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo kontrolę atlieka aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūnai šio įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo,
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo ir kitų aplinkos apsaugą ir gamtos
išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka.
Įsigaliojo 2021-07-01.
33 straipsnis. Ieškiniai dėl žalos atlyginimo
Pareikšti ieškinius dėl padarytos žalos turi teisę:
1) asmenys, kurių sveikatai, turtui ar interesams padaryta žalos;
2) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, kiti įstatymų įgalioti
pareigūnai, kai padaryta žalos valstybės interesams.
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos ar kitos valstybės ar
savivaldybių institucijos pagal kompetenciją ieškinius dėl žalos aplinkai bei kitų
nuostolių atlyginimo gali pareikšti ūkio subjektui arba kitam asmeniui, padariusiam
aplinkai žalos arba sukėlusiam neišvengiamą (realią) žalos aplinkai grėsmę, per
penkerius metus nuo dienos, kurią buvo nustatytas atsakingas ūkio subjektas ar kitas
asmuo arba buvo baigtos taikyti žalos aplinkai prevencijos priemonės, veiksmai,
užtikrinantys teršalų ir (arba) kitokių darančių žalą aplinkai veiksnių skubią kontrolę,
sulaikymą, pašalinimą ar kitokį valdymą siekiant sumažinti ar išvengti didesnės žalos
aplinkai, neigiamo poveikio žmonių sveikatai ar tolesnio aplinkos elementų funkcijų
pablogėjimo, arba aplinkos atkūrimo priemonės, atsižvelgus į tai, kuri iš šių
aplinkybių atsirado vėliau. Žalos aplinkai dydis apskaičiuojamas šio įstatymo 32
straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta tvarka, kitų nuostolių dydis apskaičiuojamas
įvertinus žalos aplinkai prevencijos priemonių, veiksmų, užtikrinančių teršalų ir
(arba) kitokių darančių žalą aplinkai veiksnių skubią kontrolę, sulaikymą, pašalinimą
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aplinkai, neigiamo poveikio žmonių sveikatai ar tolesnio aplinkos elementų funkcijų
pablogėjimo, ir (arba) aplinkos atkūrimo priemonių vykdymo, žalos aplinkai ar
neišvengiamos (realios) žalos aplinkai grėsmės, taikytinų aplinkos atkūrimo priemonių
alternatyvų įvertinimo, taip pat administracinių, teisinių, vykdymo išlaidų, duomenų
surinkimo, stebėsenos ir priežiūros išlaidas.

3.

6

Galioja iki 2021-06-30.
37 straipsnis. Pareigūnai, turintys teisę tirti juridinių asmenų padarytus
pažeidimus, surašyti juridinių asmenų padarytų pažeidimų protokolus ir nagrinėti
bylas dėl ekonominių sankcijų skyrimo
Juridinių asmenų padarytus pažeidimus tiria, juridinių asmenų padarytų pažeidimų
protokolus surašo ir bylas dėl ekonominių sankcijų skyrimo nagrinėja:
1) vyriausieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai – dėl šio įstatymo 55–128
straipsniuose numatytų pažeidimų;
2) vyriausieji valstybiniai miškų pareigūnai – dėl šio įstatymo 90 straipsnio 1, 2, 5,
6 dalyse, 91 straipsnio 1, 2, 6, 7 dalyse numatytų pažeidimų, padarytų miško žemėje, 116–
123 straipsniuose numatytų pažeidimų;
3) valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai, kuriems Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktos aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūnų galios, – dėl šio įstatymo 90 straipsnio 1, 2, 5, 6 dalyse,
91 straipsnio 1, 2, 6, 7 dalyse numatytų pažeidimų, padarytų saugomose teritorijose, 122,
123 straipsniuose numatytų pažeidimų;
4) Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos valstybės tarnautojai, kuriems
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatyta tvarka
yra suteiktos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galios, – dėl šio įstatymo
111–115 straipsniuose numatytų pažeidimų;
5) Lietuvos transporto saugos administracijos įgalioti pareigūnai, kitų valstybinę kelių
transporto kontrolę atliekančių viešojo administravimo subjektų įgalioti pareigūnai – dėl
šio įstatymo 90 straipsnio 1, 2, 5, 6 dalyse, 91 straipsnio 1, 2, 6, 7 dalyse numatytų
pažeidimų, padarytų keliuose ir kelių apsaugos zonose;
6) Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įgalioti muitinės
pareigūnai – dėl šio įstatymo 78 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dalyse (dėl atliekų
įvežimo, importo į Lietuvos Respublikos teritoriją, išvežimo ar eksporto iš Lietuvos
Respublikos teritorijos ar vežimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją), 79
straipsnio 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dalyse (dėl atliekų įvežimo, importo į Lietuvos Respublikos
teritoriją, išvežimo ar eksporto iš Lietuvos Respublikos teritorijos ar vežimo tranzitu per
Lietuvos Respublikos teritoriją), 87 straipsnyje, 95 straipsnyje (dėl įvežimo į Lietuvos
Respublikos teritoriją), 98 straipsnyje (dėl įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją),
100 straipsnyje (dėl įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją), 101 straipsnyje (dėl
įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją), 109 straipsnio 8 dalyje, 1091 straipsnio 1, 2
dalyse, 110 straipsnio 8, 9 dalyse numatytų pažeidimų;

ar kitokį valdymą siekiant sumažinti ar išvengti didesnės žalos aplinkai, neigiamo
poveikio žmonių sveikatai ar tolesnio aplinkos elementų funkcijų pablogėjimo, ir
(arba) aplinkos atkūrimo priemonių vykdymo, žalos aplinkai ar neišvengiamos
(realios) žalos aplinkai grėsmės, taikytinų aplinkos atkūrimo priemonių alternatyvų
įvertinimo, taip pat administracinių, teisinių, vykdymo išlaidų, duomenų surinkimo,
stebėsenos ir priežiūros išlaidas.
Įsigaliojo 2021-07-01.
37 straipsnis. Pareigūnai, turintys teisę tirti juridinių asmenų padarytus
pažeidimus, surašyti juridinių asmenų padarytų pažeidimų protokolus ir
nagrinėti bylas dėl ekonominių sankcijų skyrimo
Juridinių asmenų padarytus pažeidimus tiria, juridinių asmenų padarytų pažeidimų
protokolus surašo ir bylas dėl ekonominių sankcijų skyrimo nagrinėja:
1) vyriausieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai – dėl šio įstatymo 55–128
straipsniuose numatytų pažeidimų;
2) Pripažintas netekęs galios.
3) Pripažintas netekęs galios.
4) Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgalioti valstybės
tarnautojai – dėl šio įstatymo 113 ir 115 straipsniuose numatytų pažeidimų;“.
5) Lietuvos transporto saugos administracijos įgalioti pareigūnai, kitų valstybinę
kelių transporto kontrolę atliekančių viešojo administravimo subjektų įgalioti
pareigūnai – dėl šio įstatymo 90 straipsnio 1, 2, 5, 6 dalyse, 91 straipsnio 1, 2, 6, 7
dalyse numatytų pažeidimų, padarytų keliuose ir kelių apsaugos zonose;
6) Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įgalioti
muitinės pareigūnai – dėl šio įstatymo 78 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dalyse (dėl
atliekų įvežimo, importo į Lietuvos Respublikos teritoriją, išvežimo ar eksporto iš
Lietuvos Respublikos teritorijos ar vežimo tranzitu per Lietuvos Respublikos
teritoriją), 79 straipsnio 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dalyse (dėl atliekų įvežimo, importo į
Lietuvos Respublikos teritoriją, išvežimo ar eksporto iš Lietuvos Respublikos
teritorijos ar vežimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją), 87 straipsnyje,
95 straipsnyje (dėl įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją), 98 straipsnyje (dėl
įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją), 100 straipsnyje (dėl įvežimo į Lietuvos
Respublikos teritoriją), 101 straipsnyje (dėl įvežimo į Lietuvos Respublikos
teritoriją), 109 straipsnio 8 dalyje, 1091 straipsnio 1, 2 dalyse, 110 straipsnio 8, 9
dalyse numatytų pažeidimų;
7) Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgalioti pareigūnai – dėl šio
įstatymo 97, 98, 100 straipsniuose, 109 straipsnio 1, 11, 12, 14, 17, 21
dalyse, 110 straipsnio 8, 9 dalyse numatytų pažeidimų;
8) Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
įgalioti pareigūnai – dėl šio įstatymo 109 straipsnio 1, 13, 19 dalyse numatytų
pažeidimų.
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7) Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgalioti pareigūnai – dėl šio
įstatymo 97, 98, 100 straipsniuose, 109 straipsnio 1, 11, 12, 14, 17, 21
dalyse, 110 straipsnio 8, 9 dalyse numatytų pažeidimų;
8) Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioti
pareigūnai – dėl šio įstatymo 109 straipsnio 1, 13, 19 dalyse numatytų pažeidimų.
Teisę tirti juridinių asmenų padarytus pažeidimus, surašyti juridinių asmenų padarytų
pažeidimų protokolus ir perduoti bylą dėl ekonominės sankcijos skyrimo nagrinėti šio
straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytiems pareigūnams turi:
1) vyriausieji valstybiniai miškų pareigūnai – dėl šio įstatymo 90 straipsnio 3, 4, 7,
8 dalyse, 91 straipsnio 3, 4, 5, 8, 9, 10 dalyse numatytų pažeidimų, padarytų miško
žemėje;
2) valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai, kuriems Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktos aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūnų galios, – dėl šio įstatymo 90 straipsnio 3, 4, 7, 8 dalyse,
91 straipsnio 3, 4, 5, 8, 9, 10 dalyse numatytų pažeidimų, padarytų saugomose teritorijose;
3) Lietuvos transporto saugos administracijos įgalioti pareigūnai, kitų valstybinę kelių
transporto kontrolę atliekančių viešojo administravimo subjektų įgalioti pareigūnai – dėl
šio įstatymo 90 straipsnio 3, 4, 7, 8 dalyse, 91 straipsnio 3, 4, 5, 8, 9, 10 dalyse numatytų
pažeidimų, padarytų keliuose ir kelių apsaugos zonose;
4) Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka
įgalioti muitinės pareigūnai – dėl šio įstatymo 78 straipsnio 10 dalyje (dėl atliekų
įvežimo, importo į Lietuvos Respublikos teritoriją, išvežimo ar eksporto iš Lietuvos
Respublikos teritorijos ar vežimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją), 79
straipsnio 5, 9, 10 dalyse (dėl atliekų įvežimo, importo į Lietuvos Respublikos teritoriją,
išvežimo ar eksporto iš Lietuvos Respublikos teritorijos ar vežimo tranzitu per Lietuvos
Respublikos teritoriją), 1091 straipsnio 3, 4, 7 dalyse numatytų pažeidimų;
5) Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioti
pareigūnai – dėl šio įstatymo 109 straipsnio 22, 23, 24, 25 dalyse, 1091 straipsnio 5, 6, 7
dalyse numatytų pažeidimų;
6) Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgalioti pareigūnai – dėl šio įstatymo
109 straipsnio 2, 18, 23, 24, 25 dalyse, 1091 straipsnio 4 dalyje (dėl gyvsidabrio savo
sudėtyje turinčių produktų, nurodytų Reglamento (ES) 2017/852 II priede, importo į
Lietuvos Respublikos teritoriją) ir 7 dalyje (dėl naujų produktų, kurių sudėtyje yra
gyvsidabrio, tiekimo rinkai) numatytų pažeidimų;
7) vyresnieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai ir valstybiniai aplinkos apsaugos
inspektoriai – dėl šio įstatymo 55–128 straipsniuose numatytų pažeidimų;
8) Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnai – dėl šio
įstatymo 1091 straipsnio 4 dalyje (dėl augalų apsaugos produktų importo į Lietuvos
Respublikos teritoriją) ir 7 dalyje (dėl augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai) numatytų
pažeidimų;
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Teisę tirti juridinių asmenų padarytus pažeidimus, surašyti juridinių asmenų padarytų
pažeidimų
protokolus
ir
perduoti bylą dėl ekonominės
sankcijos skyrimo nagrinėti šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytiems
pareigūnams turi:
1) Pripažintas netekęs galios.
2) Pripažintas netekęs galios.
3) Lietuvos transporto saugos administracijos įgalioti pareigūnai, kitų valstybinę
kelių transporto kontrolę atliekančių viešojo administravimo subjektų įgalioti
pareigūnai – dėl šio įstatymo 90 straipsnio 3, 4, 7, 8 dalyse, 91 straipsnio 3, 4, 5, 8, 9,
10 dalyse numatytų pažeidimų, padarytų keliuose ir kelių apsaugos zonose;
4) Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta
tvarka įgalioti muitinės pareigūnai – dėl šio įstatymo 78 straipsnio 10 dalyje (dėl
atliekų įvežimo, importo į Lietuvos Respublikos teritoriją, išvežimo ar eksporto iš
Lietuvos Respublikos teritorijos ar vežimo tranzitu per Lietuvos Respublikos
teritoriją), 79 straipsnio 5, 9, 10 dalyse (dėl atliekų įvežimo, importo į Lietuvos
Respublikos teritoriją, išvežimo ar eksporto iš Lietuvos Respublikos teritorijos ar
vežimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją), 1091 straipsnio 3, 4, 7
dalyse numatytų pažeidimų;
5) Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
įgalioti pareigūnai – dėl šio įstatymo 109 straipsnio 22, 23, 24, 25 dalyse,
1091 straipsnio 5, 6, 7 dalyse numatytų pažeidimų;
6) Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgalioti pareigūnai – dėl šio
įstatymo 109 straipsnio 2, 18, 23, 24, 25 dalyse, 1091 straipsnio 4 dalyje
(dėl gyvsidabrio savo sudėtyje turinčių produktų, nurodytų Reglamento (ES)
2017/852 II priede, importo į Lietuvos Respublikos teritoriją) ir 7 dalyje (dėl naujų
produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, tiekimo rinkai) numatytų pažeidimų;
7) vyresnieji valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai ir valstybiniai aplinkos
apsaugos inspektoriai – dėl šio įstatymo 55–128 straipsniuose numatytų pažeidimų;
8) Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnai – dėl
šio įstatymo 1091 straipsnio 4 dalyje (dėl augalų apsaugos produktų importo į
Lietuvos Respublikos teritoriją) ir 7 dalyje (dėl augalų apsaugos produktų tiekimo
rinkai) numatytų pažeidimų;
9) valstybės įmonės Lietuvos prabavimo rūmų įgalioti pareigūnai – dėl šio
įstatymo 109 straipsnio 23 dalyje numatytų pažeidimų.
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9) valstybės įmonės Lietuvos prabavimo rūmų įgalioti pareigūnai – dėl šio
įstatymo 109 straipsnio 23 dalyje numatytų pažeidimų.

Galioja iki 2021-06-30.
Įsigaliojo 2021-07-01.
41 straipsnis. Neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų apgyvendinimui, 41 straipsnis. Neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų apgyvendinimui,
nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų
arba įrenginių priverstinis nuvežimas
arba įrenginių priverstinis nuvežimas
Tirdami šio įstatymo 122 straipsnio 10, 11 dalyse numatytus pažeidimus, valstybiniai Tirdami šio įstatymo 122 straipsnio 10, 11 dalyse numatytus pažeidimus aplinkos
saugomų teritorijų pareigūnai, kuriems Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi teisę priverstinai nuvežti neteisėtai
valstybinės kontrolės įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktos aplinkos apsaugos pastatytus, laikomus ar naudojamus apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems
4.
valstybinės kontrolės pareigūnų galios, ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslams vagonėlius ar kitus kilnojamuosius objektus arba įrenginius savininko
pareigūnai turi teisę priverstinai nuvežti neteisėtai pastatytus, laikomus ar naudojamus lėšomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ar kitiems tikslams vagonėlius ar kitus tvarka. Vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių priverstinio nuvežimo
kilnojamuosius objektus arba įrenginius savininko lėšomis Lietuvos Respublikos išlaidos apmokamos, vagonėliai ar kiti kilnojamieji objektai arba įrenginiai grąžinami
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Vagonėlių ar kitų kilnojamųjų savininkui Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
objektų arba įrenginių priverstinio nuvežimo išlaidos apmokamos, vagonėliai ar kiti tvarka.“
kilnojamieji objektai arba įrenginiai grąžinami savininkui Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
 Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir (ar) jos įgaliotos institucijos iki 2021 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
 Iki šio įstatymo įsigaliojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos tarnautojų pradėtus ir nebaigtus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 111, 112 ir
114 straipsniuose nustatytų nusižengimų tyrimus ir bylas dėl ekonominių sankcijų skyrimo baigia aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai.
 Iki šio įstatymo įsigaliojimo vyriausiųjų valstybinių miškų pareigūnų pradėtus ir nebaigtus Aplinkos apsaugos įstatymo 90, 91 straipsniuose numatytų pažeidimų, padarytų miško
žemėje, Aplinkos apsaugos įstatymo 116–123 straipsniuose numatytų pažeidimų tyrimus ir bylas dėl ekonominių sankcijų skyrimo baigia aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnai.
 Iki šio įstatymo įsigaliojimo valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų pradėtus ir nebaigtus Aplinkos apsaugos įstatymo 90, 91 straipsniuose numatytų pažeidimų, padarytų
saugomose teritorijose, Aplinkos apsaugos įstatymo 122, 123 straipsniuose numatytų pažeidimų tyrimus ir bylas dėl ekonominių sankcijų skyrimo baigia aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūnai.
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LR APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO PATAISOS – KAS AKTUALU?
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

9

GALIOJA TERMINUOTAI/NEGALIOJA

PAKEITIMAI!

Galioja iki 2021-06-30.
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
1. Šis Įstatymas nustato aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje
vykdančias institucijas bei pareigūnus, jų teisinį statusą, veiklos teisinius pagrindus bei
pagrindinius principus, veiklos organizavimą, reglamentuoja aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės procesą.
2. Šio Įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais
Įstatymo priede.
Galioja iki 2021-06-30.
39(8) straipsnis. Tarptautinis bendradarbiavimas
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ir institucijos privalo užsienio
valstybių kompetentingoms institucijoms teikti turimą informaciją, susijusią su jūros
aplinkos teršimu arba kitu jūros aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimu, taip pat atlikti kitus veiksmus,
kurie padeda ar gali padėti nustatyti jūros aplinką teršiančius arba kitaip jūros aplinkos
apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančius įstatymus ar kitus teisės aktus
pažeidžiančius laivus ir (ar) su tokia veika susijusias aplinkybes.

Įsigaliojo 2021-07-01.
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
1. Šis Įstatymas nustato aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje
vykdančią instituciją ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnus, jų teisinį
statusą, veiklos teisinius pagrindus bei pagrindinius principus, veiklos organizavimą,
reglamentuoja aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės procesą.“
2. Šio Įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais
Įstatymo priede.
Įsigaliojo 2021-07-01.
398 straipsnis. Tarptautinis bendradarbiavimas
Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija ir aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūnai privalo užsienio valstybių kompetentingoms
institucijoms teikti turimą informaciją, susijusią su jūros aplinkos teršimu arba kitu
jūros aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar
kitų teisės aktų pažeidimu, taip pat atlikti kitus veiksmus, kurie padeda ar gali padėti
nustatyti jūros aplinką teršiančius arba kitaip jūros aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių
naudojimą reglamentuojančius įstatymus ar kitus teisės aktus pažeidžiančius laivus ir
(ar) su tokia veika susijusias aplinkybes.
Įsigaliojo 2021-07-01.
46 straipsnis. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių uždaviniai
Pagrindinis neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių uždavinys – teikti visokeriopą
pagalbą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai ir aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams.
Įsigaliojo 2021-07-01.
49 straipsnis. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių pareigos
1. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, tikrindami, ar fiziniai ir juridiniai
asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimų, privalo:
1) užfiksavę aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių
įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimą, pagal savo kompetenciją imtis priemonių
užkirsti jam kelią, išsiaiškinti priežastis bei pažeidimą padariusius asmenis. Kai
neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai pagal savo kompetenciją negali imtis
priemonių dėl aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimų, jie privalo apie tokius
pažeidimus pranešti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai
ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams;

Galioja iki 2021-06-30.
46 straipsnis. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių uždaviniai
Pagrindinis neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių uždavinys – teikti visokeriopą
pagalbą institucijoms ir pareigūnams, vykdantiems aplinkos apsaugos valstybinę
kontrolę.
Galioja iki 2021-06-30.
49 straipsnis. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių pareigos
1. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, tikrindami, ar fiziniai ir juridiniai asmenys
laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimų, privalo:
1) užfiksavę aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų
ar kitų teisės aktų pažeidimą, pagal savo kompetenciją imtis priemonių užkirsti jam kelią,
išsiaiškinti priežastis bei pažeidimą padariusius asmenis. Kai neetatiniai aplinkos
apsaugos inspektoriai pagal savo kompetenciją negali imtis priemonių dėl aplinkos
apsaugos įstatymų pažeidimų, jie privalo apie tokius pažeidimus pranešti aplinkos
apsaugos valstybinę kontrolę vykdančioms institucijoms ar pareigūnams;
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2) pranešti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijoms ar pareigūnams apie
pastebėtus avarinius ir kitus aplinkos užteršimo, gyvūnų žuvimo, augalijos naikinimo bei
ekologinių pokyčių atvejus ir dalyvauti organizuojant pasekmių likvidavimą;
3) išsiaiškinę aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimą, nustatyta tvarka perduoti aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams arba įstatymų nustatyta tvarka kitiems
pareigūnams ar institucijoms pažeidimą fiksuojančius įrodymus.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytų pareigų, taip pat kitų neetatinių aplinkos apsaugos
inspektorių funkcijų atlikimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

5.

Galioja iki 2021-06-30.
54 straipsnis. Fizinių ir juridinių asmenų teisės ir pareigos
1. Fiziniai ir juridiniai asmenys įstatymų nustatyta tvarka turi teisę apskųsti aplinkos
apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų bei pareigūnų veiksmus (neveikimą).
2. Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo sudaryti visas sąlygas, būtinas aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūnams aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti, ir
paklusti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisėtiems reikalavimams.
Galioja iki 2021-06-30.
2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos
1. Aplinkai kenksminga veikla – fizinių ar juridinių asmenų konkreti veikla, kuri daro
neigiamą poveikį aplinkai, viršijantį teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos normatyvus
ar standartus.
2. Aplinkai kenksmingos veiklos sustabdymas – uždraudimas tam tikrą laikotarpį
fiziniam ar juridiniam asmeniui vykdyti konkrečią aplinkai kenksmingą veiklą.
3. Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė – valstybės įgaliotų institucijų ir pareigūnų
veikla ūkio subjektų, kitų fizinių ir juridinių asmenų atžvilgiu, kuria siekiama užtikrinti
teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje,
pasireiškianti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų
ir kitų teisės aktų pažeidimų prevencija, pažeidimų nutraukimu bei šių pažeidimų
padarymu kaltų asmenų nustatymu, jų patraukimu teisinėn atsakomybėn.
4. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai – Aplinkos ministerijos
sistemos pareigūnai, turintys šio ir kitų įstatymų jiems suteiktas galias.
5. Augalų ar gyvūnų masinis žuvimas – staigus arba laipsniškas augalų ar gyvūnų
individų ar populiacijų skaičiaus sumažėjimas, dėl kurio gali būti pažeista ekologinė
pusiausvyra ar grėsti augalų ar gyvūnų populiacijų visiškas išnykimas, atsiradęs dėl
fizinių ar juridinių asmenų vykdomos aplinkai kenksmingos veiklos.
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2) pranešti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai ar aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams apie pastebėtus avarinius ir kitus
aplinkos užteršimo, gyvūnų žuvimo, augalijos naikinimo bei ekologinių pokyčių
atvejus ir dalyvauti organizuojant pasekmių likvidavimą;“.
3) išsiaiškinę aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimą, nustatyta tvarka perduoti
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams arba įstatymų nustatyta tvarka
kitiems pareigūnams ar institucijoms pažeidimą fiksuojančius įrodymus.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytų pareigų, taip pat kitų neetatinių aplinkos apsaugos
inspektorių funkcijų atlikimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
Įsigaliojo 2021-07-01.
54 straipsnis. Fizinių ir juridinių asmenų teisės ir pareigos
1. Fiziniai ir juridiniai asmenys įstatymų nustatyta tvarka turi teisę apskųsti aplinkos
apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos ir aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūnų veiksmus (neveikimą).
2. Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo sudaryti visas sąlygas, būtinas aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei
vykdyti, ir paklusti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisėtiems
reikalavimams.
Įsigaliojo 2021-07-01.
2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
1. Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė – valstybės įgaliotų institucijų ir
pareigūnų veikla ūkio subjektų, kitų fizinių ir juridinių asmenų atžvilgiu, kuria
siekiama užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių
naudojimo srityje, pasireiškianti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų prevencija, pažeidimų
nutraukimu bei šių pažeidimų padarymu kaltų asmenų nustatymu, jų patraukimu
teisinėn atsakomybėn.
2. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai – Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos sistemos pareigūnai, turintys šio ir kitų įstatymų jiems suteiktas
galias.
3. Augalų ar gyvūnų masinis žuvimas – staigus arba laipsniškas augalų ar gyvūnų
individų ar populiacijų skaičiaus sumažėjimas, dėl kurio gali būti pažeista ekologinė
pusiausvyra ar grėsti augalų ar gyvūnų populiacijų visiškas išnykimas, atsiradęs dėl
fizinių ar juridinių asmenų vykdomos veiklos.
4. Ekologinis įvykis ‒ aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užteršimas
cheminėmis, biologinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitoks aplinkai
padarytas poveikis.
5. Kontrolinis pirkimas – prekių ir (ar) paslaugų pirkimas, vykdomas atliekant ūkio
subjekto veiklos neplaninį patikrinimą, kitų fizinių ir juridinių asmenų patikrinimą,
kurio tikslas – nustatyti, ar ūkio subjektas, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys parduoda
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6. Ekologinis įvykis ‒ aplinkos oro, vandens, dirvožemio, grunto užteršimas
cheminėmis, biologinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitoks aplinkai
padarytas poveikis.
61. Kontrolinis pirkimas – prekių ir (ar) paslaugų pirkimas, vykdomas atliekant ūkio
subjekto veiklos neplaninį patikrinimą, kitų fizinių ir juridinių asmenų patikrinimą, kurio
tikslas – nustatyti, ar ūkio subjektas, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys parduoda prekes ir
(ar) teikia paslaugas laikydamiesi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų.
7. Privalomasis nurodymas – aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančio
pareigūno įpareigojimas fiziniam ar juridiniam asmeniui per tam tikrą terminą įgyvendinti
aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės
aktų reikalavimus arba imtis priemonių, kad aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių
naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų arba žalos aplinkai
būtų išvengta ar ji sumažinta, arba likviduoti pasekmes, sukeltas aplinkos apsaugą ir
gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimu, arba
įgyvendinti aplinkos atkūrimo priemones.
8. Privati teritorija – fizinių arba privačių juridinių asmenų nuosavybes teise ar kitais
pagrindais valdoma, naudojama teritorija, išskyrus asmens būstą.
9. Ūkio subjektas – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatyme (toliau – Viešojo administravimo įstatymas).
10. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba
vartojamos Lietuvos
Respublikos aplinkos
apsaugos
įstatyme,
Lietuvos
Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo
įstatyme, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme, Lietuvos
Respublikos policijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės
įstatyme.
Galiojo iki 2020-04-30.
3 straipsnis. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės turinys
Siekdamos užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių
naudojimo srityje, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai:
1) organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai
asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir
gamtos išteklių naudojimą, reikalavimų;
2) kontroliuoja, ar teisėtai, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų, fiziniai ir juridiniai
asmenys naudoja žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro,
augalijos (įskaitant miškus), gyvūnijos (įskaitant žuvų išteklius) bei kitus gamtos
išteklius;

prekes ir (ar) teikia paslaugas laikydamiesi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių
naudojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų.
6. Privalomasis nurodymas – rašytinės formos aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūno įpareigojimas fiziniam ar juridiniam asmeniui per tam tikrą
terminą įgyvendinti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių
įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus arba imtis priemonių, kad aplinkos apsaugą
ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų
arba žalos aplinkai būtų išvengta ar ji būtų sumažinta, arba likviduoti aplinkos
apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų
pažeidimo sukeltas pasekmes, arba įgyvendinti aplinkos atkūrimo priemones.
7. Privati teritorija – fizinių arba privačių juridinių asmenų nuosavybės teise ar
kitais pagrindais valdoma, naudojama teritorija, išskyrus fizinių asmenų
gyvenamąsias patalpas.
8. Ūkio subjektas – kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatyme.
9. Valstybiniai laboratoriniai tyrimai – aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
tikslais atliekami į aplinką patenkančių teršalų, jų paveiktos aplinkos ir atliekų
cheminės sudėties ir fizikinių savybių tyrimai ir matavimai (ėminių ėmimas,
laboratorinių tyrimų ir matavimų atlikimas).
10. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos
arba vartojamos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos
Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų
tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme,
Lietuvos Respublikos policijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų
kontrolės įstatyme.“

Įsigaliojo 2020-05-01.
3 straipsnis. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės turinys
Siekdamos užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių
naudojimo srityje, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai:
Įsigaliojo 2021-07-01.
Siekdami užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos
išteklių naudojimo srityje, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija
ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai:
1) organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai
asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir
gamtos išteklių naudojimą, reikalavimų;
2) kontroliuoja, ar teisėtai, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų, fiziniai ir juridiniai
asmenys naudoja žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos
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3) kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pareigą atkurti gamtos išteklius,
laiku ir tinkamai šią pareigą įvykdo;
4) kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo savo pareigą saugoti aplinką;
5) kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo
į aplinką bei aplinkos kokybės reikalavimų normų;
6) kontroliuoja, ar tinkamai tvarkoma aplinkos komponentų užterštumo, aplinkos
komponentų tyrimų kokybės, gamtos išteklių naudojimo, atliekų apskaita, ar pateikiami
teisingi šios apskaitos duomenys;
7) kontroliuoja, kaip įgyvendinamos aplinkos apsaugos programos ir priemonės;
8) esant šiame Įstatyme numatytiems pagrindams, duoda fiziniams ir juridiniams
asmenims privalomuosius nurodymus;
9) taiko aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų
pažeidėjams šiame ir kituose įstatymuose nustatytas teisinio poveikio priemones –
nustatyta tvarka skiria administracines nuobaudas (įstatymų nustatytais atvejais perduoda
medžiagą teisėsaugos institucijoms spręsti klausimą dėl kaltų asmenų patraukimo
baudžiamojon atsakomybėn) ir ekonomines baudas, sustabdo aplinkai kenksmingą veiklą,
taiko kitas įstatymų nustatytas teisinio poveikio priemones;
10) nustatyta tvarka įvertina aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimais
padarytą žalą aplinkai ir teikia ieškinius dėl jos atlyginimo;
11) kontroliuoja, ar cheminės medžiagos ir preparatai (išskyrus tiekiamas rinkai chemines
medžiagas ir preparatus, skirtus vartotojų asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti)
klasifikuojami, ženklinami, pakuojami, įtraukiami į apskaitą ir jų apskaita tvarkoma pagal
teisės aktų reikalavimus; ar laikomasi cheminių medžiagų registracijos, pavojingų
cheminių medžiagų autorizacijos reikalavimų ir sąlygų, cheminių medžiagų ar preparatų
saugos duomenų lapų sudarymo ir pateikimo, informacijos apie chemines medžiagas
perdavimo jų tiekimo grandinėje, ataskaitų dėl cheminių medžiagų ir preparatų teikimo,
pavojingų cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, naudojimo, tiekimo rinkai
apribojimų reikalavimų; taip pat pagal kompetenciją kontroliuoja, ar nepažeidžiami
pavojingų cheminių medžiagų, jų turinčių preparatų ar gaminių importo (įvežimo) į
Lietuvos Respublikos teritoriją ar eksporto (išvežimo) iš Lietuvos Respublikos teritorijos
reikalavimai;
12) kontroliuoja, ar genetiškai modifikuoti mikroorganizmai ir organizmai ribotai
naudojami, išleidžiami į aplinką laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
13) kontroliuoja, ar teisėtai ir laikantis nustatytų reikalavimų naudojamas Bendrijos
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (toliau – EMAS) logotipas ir Europos Sąjungos
ekologinis ženklas;
14) konsultuoja ūkio subjektus Viešojo administravimo įstatymo ir šio įstatymo nustatyta
tvarka;
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oro, augalijos (įskaitant miškus), gyvūnijos (įskaitant žuvų išteklius) bei kitus gamtos
išteklius;
3) kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pareigą atkurti gamtos
išteklius, laiku ir tinkamai šią pareigą įvykdo;
Įsigaliojo 2021-07-01.
3) kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pareigą įveisti ar atkurti
gamtos išteklius, laiku ir tinkamai šią pareigą vykdo;
4) kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo savo pareigą saugoti aplinką;
5) kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir
išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės reikalavimų normų;
6) kontroliuoja, ar tinkamai tvarkoma aplinkos komponentų užterštumo, aplinkos
komponentų tyrimų kokybės, gamtos išteklių naudojimo, atliekų apskaita, ar
pateikiami teisingi šios apskaitos duomenys;
7) kontroliuoja, kaip įgyvendinamos aplinkos apsaugos programos ir priemonės;
8) esant šiame Įstatyme numatytiems pagrindams, duoda fiziniams ir juridiniams
asmenims privalomuosius nurodymus;
9) taiko aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų
pažeidėjams šiame ir kituose įstatymuose nustatytas teisinio poveikio priemones –
nustatyta tvarka skiria administracines nuobaudas (įstatymų nustatytais atvejais
perduoda medžiagą teisėsaugos institucijoms spręsti klausimą dėl kaltų asmenų
patraukimo baudžiamojon atsakomybėn) ir ekonomines baudas, taiko kitas įstatymų
nustatytas teisinio poveikio priemones;
10) nustatyta tvarka įvertina aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų
pažeidimais padarytą žalą aplinkai ir teikia ieškinius dėl jos atlyginimo;
11) kontroliuoja, ar cheminės medžiagos ir preparatai (išskyrus tiekiamas rinkai
chemines medžiagas ir preparatus, skirtus vartotojų asmeniniams ir namų ūkio
poreikiams tenkinti) klasifikuojami, ženklinami, pakuojami, įtraukiami į apskaitą ir
jų apskaita tvarkoma pagal teisės aktų reikalavimus; ar laikomasi cheminių medžiagų
registracijos, pavojingų cheminių medžiagų autorizacijos reikalavimų ir sąlygų,
cheminių medžiagų ar preparatų saugos duomenų lapų sudarymo ir pateikimo,
informacijos apie chemines medžiagas perdavimo jų tiekimo grandinėje, ataskaitų dėl
cheminių medžiagų ir preparatų teikimo, pavojingų cheminių medžiagų, preparatų ir
gaminių gamybos, naudojimo, tiekimo rinkai apribojimų reikalavimų; taip pat pagal
kompetenciją kontroliuoja, ar nepažeidžiami pavojingų cheminių medžiagų, jų
turinčių preparatų ar gaminių importo (įvežimo) į Lietuvos Respublikos teritoriją ar
eksporto (išvežimo) iš Lietuvos Respublikos teritorijos reikalavimai;
12) kontroliuoja, ar genetiškai modifikuoti mikroorganizmai ir organizmai ribotai
naudojami, išleidžiami į aplinką laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
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15) atlieka ūkio subjektų veiklos patikrinimus Viešojo administravimo įstatymo ir šio
įstatymo nustatyta tvarka;
16) vertina teisės aktų nustatyta tvarka gautą informaciją apie ūkio subjektų veiklą.
17) prireikus atlieka patikrinimus prieš išduodant ar pakeičiant taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimus, taršos leidimus, taip pat prireikus ir jeigu būtina ištirti
su aplinkosauga susijusius skundus, ekologinius įvykius, jų priežastis ir pasekmes,
teršimo
incidentus
ir
kitus
aplinkos
apsaugą ir
gamtos
išteklių
naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, nustatyti, ar
laikomasi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir
kitų teisės aktų reikalavimų.

7.
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Galiojo iki 2020-06-30.
4 straipsnis. Pagrindiniai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės principai
Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė grindžiama šiais principais:
1) prevencijos principas – užkirsti kelią aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams, siekti išvengti neigiamo
poveikio aplinkai;
2) minimalios ir proporcingos kontrolės naštos principas – aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės institucijų ir pareigūnų veiksmai privalo būti proporcingi ir tinkami siekiamam
tikslui įgyvendinti, proporcingi ūkio subjektų dydžiui ir administraciniams gebėjimams,
atliekami siekiant kuo mažiau trikdyti ūkio subjektų, kitų fizinių ir juridinių asmenų
veiklą;
3) sprendimų priėmimo savarankiškumo ir pareigūnų asmeninės atsakomybės už priimtus
sprendimus principas – aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai sprendimus
pagal savo kompetenciją priima savarankiškai ir asmeniškai už juos atsako;

13) kontroliuoja, ar teisėtai ir laikantis nustatytų reikalavimų naudojamas Bendrijos
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (toliau – EMAS) logotipas ir Europos
Sąjungos ekologinis ženklas;
14) konsultuoja ūkio subjektus Viešojo administravimo įstatymo ir šio įstatymo
nustatyta tvarka;
15) atlieka ūkio subjektų veiklos patikrinimus Viešojo administravimo įstatymo ir šio
įstatymo nustatyta tvarka;
16) vertina teisės aktų nustatyta tvarka gautą informaciją apie ūkio subjektų veiklą.
17) prireikus atlieka patikrinimus prieš išduodant ar pakeičiant taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimus, taršos leidimus, taip pat prireikus ir jeigu būtina
ištirti su aplinkosauga susijusius skundus, ekologinius įvykius, jų priežastis ir
pasekmes, teršimo incidentus ir kitus aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių
naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, nustatyti, ar
laikomasi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų
ir kitų teisės aktų reikalavimų.
Įsigaliojo 2021-07-01.
18) atlieka valstybinę saugomų teritorijų kontrolę aplinkos apsaugos ir gamtos
išteklių naudojimo srityje;
19) kai yra pagrindas manyti, kad viešasis interesas pažeistas aplinkos apsaugos ir
gamtos išteklių naudojimo srityje, kreipiasi į teismą dėl viešojo intereso gynimo,
išskyrus atvejus, kai viešasis interesas pažeistas dėl Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos veiksmų ar neveikimo. Tais atvejais, kai viešasis interesas
pažeistas dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiksmų ar
neveikimo, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos dėl viešojo
intereso gynimo kreipiasi į prokuratūrą.
Įsigaliojo 2021-07-01.
4 straipsnis. Pagrindiniai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės principai
Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė grindžiama šiais principais:
1) prevencijos principas – užkirsti kelią aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių
naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams, siekti išvengti
neigiamo poveikio aplinkai;
2) minimalios ir proporcingos kontrolės naštos principas – aplinkos apsaugos
valstybinę kontrolę vykdančios institucijos ir aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūnų veiksmai privalo būti proporcingi ir tinkami siekiamam tikslui
įgyvendinti, proporcingi ūkio subjektų dydžiui ir administraciniams gebėjimams,
atliekami siekiant kuo mažiau trikdyti ūkio subjektų, kitų fizinių ir juridinių asmenų
veiklą;
3) sprendimų priėmimo savarankiškumo ir pareigūnų asmeninės atsakomybės už
priimtus sprendimus principas – aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai
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4) atsakomybės neišvengiamumo principas – aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
institucijos ir pareigūnai turi siekti, kad kiekvienas asmuo, padaręs aplinkos apsaugą ir
gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimą, būtų
nustatytas, patrauktas atsakomybėn, teisingai ir laiku nubaustas, visiškai atlygintų
aplinkai padarytą žalą bei pašalintų pažeidimo sukeltas neigiamas pasekmes;
5) objektyvumo principas – sprendimų priėmimas ir kiti aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės institucijų ir pareigūnų veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs;
6) nepiktnaudžiavimo valdžia principas – aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
institucijoms ir pareigūnams draudžiama vykdyti veiklą neturint tam suteiktų galių arba
priimti sprendimus pagal savo kompetenciją siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta, tikslų;
7) viešumo principas – informacija apie ūkio subjektų, kitų fizinių ir juridinių asmenų
veiklos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės atlikimo principus, procedūras ir
rezultatus, atskleidžiamus apibendrinta forma, yra vieša. Šis principas netaikomas, jeigu
informacijos atskleidimas trukdo siekti ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslų arba gali
būti pažeisti kituose teisės aktuose nustatyti konfidencialumo reikalavimai;
8) nediskriminavimo principas – aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ir
pareigūnai negali atlikti ūkio subjektų, kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklos kontrolės,
kuria būtų diskriminuojami ūkio subjektai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys dėl jų
nuosavybės formos, pilietybės, gyvenamosios vietos ar valstybės, kurioje asmuo yra
įsisteigęs, ar pagal kitus objektyvius šių asmenų požymius, jeigu kitos sąlygos, turinčios
reikšmės asmens veiklos rizikingumo laipsniui, iš esmės nesiskiria;
9) planavimo principas – ūkio subjektų veiklos aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė turi
būti planuojama. Poveikio priemonių ūkio subjektams skaičius, dydis, vertė negali būti
planavimo objektas;
10) metodinės pagalbos teikimo principas – aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
institucijos ir pareigūnai bendradarbiauja su ūkio subjektais, konsultuoja ūkio subjektus
savo kompetencijos klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones,
padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų, o poveikio priemones taiko
kaip ultima ratio priemonę. Šis principas netaikomas ūkio subjektų veiklos patikrinimų
metu, jeigu šio principo taikymas trukdo siekti ūkio subjektų veiklos aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės tikslų, susijusių su teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra.
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sprendimus pagal savo kompetenciją priima savarankiškai ir asmeniškai už juos
atsako;
4) atsakomybės neišvengiamumo principas – aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdanti institucija ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi siekti,
kad kiekvienas asmuo, padaręs aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimą, būtų nustatytas, patrauktas
teisinėn atsakomybėn, nubaustas, visiškai atlygintų aplinkai padarytą žalą bei
pašalintų pažeidimo sukeltas neigiamas pasekmes;
5) objektyvumo principas – sprendimų priėmimas ir kiti aplinkos apsaugos valstybinę
kontrolę vykdančios institucijos ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų
veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs;
6) nepiktnaudžiavimo valdžia principas – aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančiai institucijai ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams
draudžiama vykdyti veiklą neturint tam suteiktų galių arba priimti sprendimus pagal
savo kompetenciją siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta, tikslų;
7) viešumo principas – informacija apie ūkio subjektų, kitų fizinių ir juridinių asmenų
veiklos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės atlikimo principus, procedūras ir
rezultatus, atskleidžiamus apibendrinta forma, yra vieša. Šis principas netaikomas,
jeigu informacijos atskleidimas trukdo siekti ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslų
arba gali būti pažeisti kituose teisės aktuose nustatyti konfidencialumo reikalavimai;
8) nediskriminavimo principas – aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti
institucija ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai negali atlikti ūkio
subjektų, kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklos kontrolės, kuria būtų
diskriminuojami ūkio subjektai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys dėl jų nuosavybės
formos, pilietybės, gyvenamosios vietos ar valstybės, kurioje asmuo yra įsisteigęs, ar
pagal kitus objektyvius šių asmenų požymius, jeigu kitos sąlygos, turinčios reikšmės
asmens veiklos rizikingumo laipsniui, iš esmės nesiskiria;
9) planavimo principas – ūkio subjektų veiklos aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė
turi būti planuojama. Poveikio priemonių ūkio subjektams skaičius, dydis, vertė
negali būti planavimo objektas;
10) metodinės pagalbos teikimo principas – aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdanti institucija ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai
bendradarbiauja su ūkio subjektais, konsultuoja ūkio subjektus savo kompetencijos
klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio
subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų, o poveikio priemones taiko kaip ultima
ratio priemonę. Šis principas netaikomas ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu,
jeigu šio principo taikymas trukdo siekti ūkio subjektų veiklos aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės tikslų, susijusių su teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra.
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Galioja iki 2021-06-30.
6 straipsnis. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymas
Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdo biudžetinė įstaiga
Aplinkos apsaugos departamentas.

9.

–

Įsigaliojo 2021-07-01.
6 straipsnis. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymas
Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdo biudžetinė
įstaiga Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.
Įsigaliojo 2021-01-01.
61 straipsnis. Valstybinių laboratorinių tyrimų ir kitų aplinkos apsaugos
valstybinei kontrolei reikalingų tyrimų ir matavimų organizavimas ir vykdymas
1. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija aplinkos apsaugos
valstybinei kontrolei reikalingus tyrimus ir matavimus, išskyrus valstybinius
laboratorinius tyrimus, vykdo pati arba organizuoja jų vykdymą teisės aktų nustatyta
tvarka.
2. Valstybinius laboratorinius tyrimus pagal aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančios institucijos pavedimus vykdo biudžetinė įstaiga Aplinkos apsaugos
agentūra. Pavedimai vykdyti valstybinius laboratorinius tyrimus duodami šio
straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka, kai yra šio straipsnio 6 dalyje nurodyti pagrindai.
Aplinkos apsaugos agentūra valstybinius laboratorinius tyrimus atlieka pati arba
organizuoja jų atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai, pateikę darbuotojo pažymėjimą ir
nustatytos formos aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos
pavedimą
vykdyti
valstybinius
laboratorinius
tyrimus, be
išankstinio
įspėjimo tikrinamo objekto darbo metu arba kai yra pagrįstos informacijos ar pagrįstų
įtarimų, kad viršijami aplinkos apsaugos normatyvai ir (ar) kitaip neteisėtai teršiama
aplinka, ir (ar) netinkamai tvarkomos atliekos, bet kuriuo metu turi teisę, laikydamiesi
teisės aktuose nustatytų sąlygų, patekti į pavedime nurodytą teritoriją ir (ar) objektą
ir atlikti pavedime nurodytus matavimus ir (ar) paimti ėminius. Įeiti į fizinių asmenų
gyvenamąsias patalpas galima tik turint šio Įstatymo 121 straipsnyje nustatyta tvarka
gautą teismo leidimą. Aplinkos apsaugos agentūra turi teisę pasitelkti kitus
nešališkus, turinčius reikiamų specialiųjų žinių ir (ar) patirties, ir (ar) reikiamą įrangą
asmenis matavimams atlikti ir (ar) ėminiams paimti.
4. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos pavedime vykdyti
valstybinius laboratorinius tyrimus nurodomas asmuo, kurio valdomoje, naudojamoje
teritorijoje, objekte turi būti atlikti valstybiniai laboratoriniai tyrimai, ir (arba) kiti
duomenys, aiškiai identifikuojantys tyrimų atlikimo vietą ar objektą, jų atlikimo
pagrindas, tikslas, veiksmai, matavimai, kuriuos įgaliotas atlikti Aplinkos apsaugos
agentūros darbuotojas, asmens, kurio valdomoje, naudojamoje teritorijoje, objekte
turi būti atlikti valstybiniai laboratoriniai tyrimai, informavimo apie valstybinių
laboratorinių tyrimų rezultatus tvarka, Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojų
veiksmų ir valstybinių laboratorinių tyrimų rezultatų apskundimo tvarka, kiti
duomenys.
5. Asmenys, kurių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomoje, naudojamoje
teritorijoje, objekte (statinyje, įrenginyje, patalpose ir kt.) yra taršos šaltinis ir (ar)
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Galioja iki 2021-06-30.
8 straipsnis. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančios institucijos
pagrindinės funkcijos
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekanti institucija:
1) tikrina, ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai laikosi jų
veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų aplinkos apsaugos valdymo srityje,
tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas, tikrina, analizuoja ir vertina, ar aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės institucijos efektyviai vykdo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę;
2) aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų ir pareigūnų veiklos
efektyvumui įvertinti tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir
gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
3) vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės valdymą bei metodiškai vadovauja
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančioms institucijoms;
4) šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja ginčus dėl aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės institucijų ar pareigūnų priimtų sprendimų;

užteršta aplinka, ir (ar) atliekos, privalo bet kuriuo metu leisti Aplinkos apsaugos
agentūros darbuotojams ir kitiems Aplinkos apsaugos agentūros pasitelktiems
asmenims, pateikusiems šio straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, patekti į
teritoriją ir (ar) objektą, sudaryti sąlygas jiems patekti prie taršos šaltinių ar užterštų
vietų.
6. Valstybiniai laboratoriniai tyrimai atliekami:
1) vykdant aplinkos ministro nustatyta tvarka sudarytus metinius valstybinių
laboratorinių tyrimų planus. Valstybinių laboratorinių tyrimų metiniai planai
sudaromi remiantis kontroliuotinų subjektų rizikos vertinimo rezultatais;
2) turint pagrįstos informacijos ar kilus pagrįstiems įtarimams, kad viršijami teisės
aktuose nustatyti aplinkos apsaugos normatyvai ar standartai ir (ar) netinkamai
tvarkomos atliekos.
7. Valstybinių laboratorinių tyrimų organizavimo, planavimo, pavedimų vykdyti
tyrimus teikimo ir vykdymo, valstybinių laboratorinių tyrimų rezultatų teikimo tvarką
nustato, pavedimo vykdyti valstybinius laboratorinius tyrimus formą tvirtina aplinkos
ministras.
8. Fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys (teršėjai) apmoka valstybinių laboratorinių
tyrimų, kuriuos atlieka Aplinkos apsaugos agentūra, išlaidas, jeigu šio Įstatymo ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinama, kad šiais tyrimais nustatyta leistinas normas
viršijanti arba neleistina tarša ir (ar) netinkamai tvarkomos atliekos.
9. Aplinkos ministras, suderinęs su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba,
tvirtina valstybinių laboratorinių tyrimų kainų nustatymo metodiką (toliau –
metodika), pagal kurią apskaičiuojamos šio straipsnio 8 dalyje nurodytų tyrimų
išlaidos. Vadovaudamasis metodika Aplinkos apsaugos agentūros vadovas tvirtina
valstybinių laboratorinių tyrimų kainas. Valstybinių laboratorinių tyrimų
apmokėjimo tvarką tvirtina aplinkos ministras.
Įsigaliojo 2021-07-01.
8 straipsnis. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančios
institucijos pagrindinės funkcijos
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekanti institucija:
1) tikrina, ar aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija ir aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės
aktų reikalavimų aplinkos apsaugos valdymo srityje, tinkamai atlieka savo funkcijas
ir pareigas, tikrina, analizuoja ir vertina, ar aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdanti institucija efektyviai vykdo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę;
2) aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos ir aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūnų veiklos efektyvumui įvertinti tikrina, ar fiziniai ir
juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
3) vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės valdymą ir metodiškai vadovauja
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai;
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Galioja iki 2021-06-30.
9 straipsnis. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės bei aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės priežiūros institucijų santykiai su kitomis valstybės ir
savivaldybių institucijomis
1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos bei aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės priežiūrą atliekanti institucija kitų valstybės bei savivaldybių institucijų
prašymu privalo neatlygintinai joms pateikti turimą informaciją, būtiną šių institucijų
funkcijoms atlikti.
2. Kitos valstybės bei savivaldybių institucijos, valstybės, savivaldybių įmonės, aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės bei aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūros
institucijų prašymu privalo neatlygintinai teikti turimą informaciją, būtiną aplinkos apsaugos
valstybinei kontrolei vykdyti.
Galioja iki 2021-06-30.
11 straipsnis. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimas,
sustabdymas ir atėmimas
1. Vyriausiojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, vyresniojo valstybinio
aplinkos apsaugos inspektoriaus, valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus galios
suteikiamos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančios institucijos ir
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų valstybės tarnautojams
priimant juos į šias pareigas arba aplinkos ministro įsakymu.
2. Neteko galios nuo 2018-07-01.
3. Neteko galios nuo 2018-07-01.
4. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių sustabdymo ir atėmimo
atvejus bei tvarką nustato aplinkos ministras.
Galiojo iki 2020-04-30.
12 straipsnis. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisės ir pareigos
1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi šias teises ir pareigas:
1) pateikę tarnybinį pažymėjimą, netrukdomi patekti (įeiti, įvažiuoti) į visų įmonių,
įstaigų, organizacijų, ūkių, karinių dalinių, pasienio ruožo bei privačias teritorijas ir jose
esančius objektus (statinius, įrenginius, patalpas ir kt.), kitus ūkinės veiklos objektus ir
tikrinti, ar juose laikomasi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, atlikti kontrolinius pirkimus,
tyrimus ir matavimus, fiksuoti patikrinimą garso ir (ar) vaizdo fiksavimo
priemonėmis, neatlygintinai gauti cheminių medžiagų ir preparatų pavyzdžius tyrimams,

4) šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja ginčus dėl aplinkos
apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos ar aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūnų priimtų sprendimų;
5) atlieka kitas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas.
Įsigaliojo 2021-07-01.
9 straipsnis. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios ir aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančios institucijų santykiai su
kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis
1. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija ir aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės priežiūrą atliekanti institucija kitų valstybės bei savivaldybių
institucijų prašymu privalo neatlygintinai joms pateikti turimą informaciją, būtiną šių
institucijų funkcijoms atlikti.
2. Kitos valstybės bei savivaldybių institucijos, valstybės, savivaldybių įmonės aplinkos
apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
priežiūrą atliekančios institucijų prašymu privalo neatlygintinai teikti turimą informaciją,
būtiną aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei organizuoti, vykdyti, priežiūrai atlikti.
Įsigaliojo 2021-07-01.
11 straipsnis. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių
suteikimas, sustabdymas ir atėmimas
1. Vyriausiojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, vyresniojo valstybinio
aplinkos apsaugos inspektoriaus, valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus galios
suteikiamos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančios
institucijos ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos valstybės
tarnautojams priimant juos į šias pareigas arba aplinkos ministro įsakymu.“
2. Neteko galios nuo 2018-07-01.
3. Neteko galios nuo 2018-07-01.
4. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių sustabdymo ir atėmimo
atvejus bei tvarką nustato aplinkos ministras.
Įsigaliojo 2020-05-01.
12 straipsnis. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisės ir
pareigos
1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi šias teises ir pareigas:
1) pateikę tarnybinį pažymėjimą, netrukdomi patekti (įeiti, įvažiuoti) į visų įmonių,
įstaigų, organizacijų, ūkių, karinių dalinių, pasienio ruožo bei privačias teritorijas ir
jose esančius objektus (statinius, įrenginius, patalpas ir kt.), kitus ūkinės veiklos
objektus ir tikrinti, ar juose laikomasi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, imti ėminius, atlikti
kontrolinius pirkimus, tyrimus ir matavimus, fiksuoti patikrinimą garso ir (ar) vaizdo
fiksavimo priemonėmis, neatlygintinai gauti cheminių medžiagų ir preparatų


Taršos mokesčių ir kontrolės naujovės 2021-2022 m. Naujausi aplinkos apsaugos reikalavimai verslui
jų sudėčiai bei savybėms ištirti ar bandymams atlikti, taip pat įstatymų nustatyta tvarka
gauti informaciją bei duomenis, kurie yra valstybės ar tarnybos, komercinė ar pramoninė
paslaptis, cheminių medžiagų ir preparatų kontrolei atlikti, aplinkos ministro nustatyta
tvarka ne ilgiau kaip 20 darbo dienų (aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios
institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu šis terminas gali būti pratęstas ne
daugiau kaip 20 darbo dienų) paimti dokumentus ar patvirtintas jų kopijas ir daiktus,
reikalingus patikrinimui atlikti, jeigu šių dokumentų ar daiktų paėmimo nereglamentuoja
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;
2) tikrinti dokumentus, liudijančius gamtos išteklių įsigijimo teisėtumą bei gamtos
išteklius – ar jų kiekis, rūšis, kokybė ir kt. atitinka dokumentuose nurodytus duomenis;
3) nepažeisdami tarptautinės teisės ir Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės
nustatyta tvarka stabdyti su Lietuvos valstybės vėliava ar užsienio valstybės vėliava
Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir
Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje plaukiojančius laivus, vykdyti
juose aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę; šio įstatymo nustatyta tvarka atlikti tyrimą
dėl jūros aplinkos teršimo ar kitų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimų, sulaikyti laivus, nuplukdyti
juos į uostą; vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę atviroje jūroje su Lietuvos
Respublikos vėliava plaukiojančiuose laivuose. Šio punkto nuostatos netaikomos karo
laivams, pagalbiniams karo laivyno laivams arba kitiems valstybei nuosavybės teise
priklausantiems ar jos eksploatuojamiems ir tuo metu vien nekomercine valstybės veikla
užsiimantiems laivams;
4) kad būtų užkirstas kelias aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimams, už kuriuos
numatyta teisinė atsakomybė, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka
sustabdyti ir apžiūrėti įtariamų asmenų transporto priemones;
5) įstatymų nustatyta tvarka atlikti asmens apžiūrą ir daiktų patikrinimą, paimti daiktus ir
dokumentus, apžiūrėti įvykio vietą, priverstinai nuvežti neteisėtai pastatytus, laikomus ar
apgyvendinimo, nakvynės, maitinimo ar kitiems tikslams naudojamus vagonėlius ar kitus
kilnojamuosius objektus arba įrenginius;
6) šio Įstatymo nustatytais atvejais ir nustatyta tvarka duoti privalomuosius nurodymus
fiziniams ir juridiniams asmenims;
7) šio Įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka sustabdyti fizinių ar juridinių asmenų
vykdomą aplinkai kenksmingą veiklą;
8) surašyti protokolus, aktus ir kitokius nustatytos formos dokumentus;
9) įstatymų nustatyta tvarka nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti
administracines nuobaudas;
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pavyzdžius tyrimams, jų sudėčiai bei savybėms ištirti ar bandymams atlikti, taip pat
įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją bei duomenis, kurie yra valstybės ar
tarnybos, komercinė ar pramoninė paslaptis, cheminių medžiagų ir preparatų
kontrolei atlikti, aplinkos ministro nustatyta tvarka ne ilgiau kaip 20 darbo dienų
(aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovo ar jo įgalioto
asmens sprendimu šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 20 darbo dienų)
paimti dokumentus ar patvirtintas jų kopijas ir daiktus, reikalingus patikrinimui
atlikti, jeigu šių dokumentų ar daiktų paėmimo nereglamentuoja Lietuvos
Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;
2) tikrinti dokumentus, liudijančius gamtos išteklių įsigijimo teisėtumą bei gamtos
išteklius – ar jų kiekis, rūšis, kokybė ir kt. atitinka dokumentuose nurodytus
duomenis;
3) nepažeisdami tarptautinės teisės ir Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės
nustatyta tvarka stabdyti su Lietuvos valstybės vėliava ar užsienio valstybės vėliava
Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir
Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje plaukiojančius laivus, vykdyti
juose aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę; šio įstatymo nustatyta tvarka atlikti
tyrimą dėl jūros aplinkos teršimo ar kitų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių
naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimų, sulaikyti laivus,
nuplukdyti juos į uostą; vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę atviroje jūroje
su Lietuvos Respublikos vėliava plaukiojančiuose laivuose. Šio punkto nuostatos
netaikomos karo laivams, pagalbiniams karo laivyno laivams arba kitiems valstybei
nuosavybės teise priklausantiems ar jos eksploatuojamiems ir tuo metu vien
nekomercine valstybės veikla užsiimantiems laivams;
4) kad būtų užkirstas kelias aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimams, už kuriuos
numatyta teisinė atsakomybė, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka sustabdyti ir apžiūrėti įtariamų asmenų transporto priemones;
5) įstatymų nustatyta tvarka atlikti asmens apžiūrą ir daiktų patikrinimą, paimti
daiktus ir dokumentus, apžiūrėti įvykio vietą, priverstinai nuvežti neteisėtai
pastatytus, laikomus ar apgyvendinimo, nakvynės, maitinimo ar kitiems tikslams
naudojamus vagonėlius ar kitus kilnojamuosius objektus arba įrenginius;
6) šio Įstatymo nustatytais atvejais ir nustatyta tvarka duoti privalomuosius
nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims;
7) Pripažintas netekusiu galios nuo 2020-05-01.
8) surašyti protokolus, aktus ir kitokius nustatytos formos dokumentus;
9) įstatymų nustatyta tvarka nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti
administracines nuobaudas;
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10) įstatymų nustatytais atvejais pristatyti aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjus į
policijos, muitinės, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos
ir savivaldybės patalpas asmenybei nustatyti;
11) šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka saugoti, nešioti ir panaudoti šaunamąjį ginklą bei
specialiąsias priemones;
12) vykdami į įvykio vietą ar persekiodami transporto priemones, kurias vairuoja arba
kuriose yra asmenys, įtariami padarę aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, Vyriausybės nustatyta tvarka
naudoti mėlynos spalvos švyturėlius;
13) gauti iš juridinių ir fizinių asmenų informaciją, reikalingą užkirsti kelią aplinkos
apsaugos įstatymų pažeidimams, išaiškinti pažeidimus ir nustatyti pažeidėjus, patraukti
juos atsakomybėn, taip pat gauti informaciją apie ūkinės veiklos poveikį aplinkai,
informaciją, susijusią su mokesčiais už aplinkos teršimą bei gamtos išteklių naudojimą;
14) dėvėti nustatyto pavyzdžio uniformą;
15) gavę pranešimą apie aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, imtis visų priemonių, kad pažeidimas būtų
išaiškintas ir nustatyti pažeidėjai, o jei patys to padaryti negali, informuoti kompetentingą
valstybės instituciją, kad ši imtųsi priemonių pažeidimui išaiškinti ir pažeidėjui nustatyti;
16) nustačius aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų
ar kitų teisės aktų pažeidimą, kuriuo aplinkai buvo padaryta žala, ir apskaičiavus padarytą
žalą aplinkai, išskyrus atvejus, kai padarytas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, dėl
kurio turi būti taikomas aplinkos būklės atkūrimas iki pirminės būklės, privalo aplinkos
ministro nustatyta tvarka pasiūlyti pažeidėjui gera valia atlyginti žalą ir kitus susijusius
nuostolius. Jeigu pažeidėjas per aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno
nurodytą terminą savanoriškai žalos ir kitų susijusių nuostolių neatlygina, aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas aplinkos ministro nustatyta tvarka privalo
pateikti ieškinį teisme dėl padarytos aplinkai žalos ir kitų susijusių nuostolių atlyginimo;
17) pateikę teismo nutartį, įeiti į tikrinamo fizinio asmens gyvenamąsias patalpas (tarp jų
ir nuomojamas ar naudojamas kitu pagrindu);
18) įstatymų nustatyta tvarka nagrinėti bylas dėl ekonominių sankcijų skyrimo ir skirti
ekonomines sankcijas;
19) pasitelkti nešališkus ekspertus ar specialistus, turinčius reikiamų specialių žinių ar
patirties, dalyvauti patikrinime ir (ar) vertinti patikrinimo duomenis, kai reikalingos
specialios žinios ar patirtis;
20) Vyriausybės nustatyta tvarka specialiosiomis techninėmis priemonėmis, kurių
metrologinė patikra atlikta, tikrinti medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų blaivumą.
2. Vyresnieji aplinkos apsaugos inspektoriai neturi šio straipsnio 1 dalies 7 ir
18 punktuose nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių.
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10) įstatymų nustatytais atvejais pristatyti aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjus į
policijos, muitinės, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos ir savivaldybės patalpas asmenybei nustatyti;
11) šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka saugoti, nešioti ir panaudoti šaunamąjį ginklą
bei specialiąsias priemones;
12) vykdami į įvykio vietą ar persekiodami transporto priemones, kurias vairuoja arba
kuriose yra asmenys, įtariami padarę aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, Vyriausybės nustatyta
tvarka naudoti mėlynos spalvos švyturėlius;
13) gauti iš juridinių ir fizinių asmenų informaciją, reikalingą užkirsti kelią aplinkos
apsaugos įstatymų pažeidimams, išaiškinti pažeidimus ir nustatyti pažeidėjus,
patraukti juos atsakomybėn, taip pat gauti informaciją apie ūkinės veiklos poveikį
aplinkai, informaciją, susijusią su mokesčiais už aplinkos teršimą bei gamtos išteklių
naudojimą;
14) dėvėti nustatyto pavyzdžio uniformą;
15) gavę pranešimą apie aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, imtis visų priemonių, kad pažeidimas būtų
išaiškintas ir nustatyti pažeidėjai, o jei patys to padaryti negali, informuoti
kompetentingą valstybės instituciją, kad ši imtųsi priemonių pažeidimui išaiškinti ir
pažeidėjui nustatyti;
16) nustačius aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių
įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimą, kuriuo aplinkai buvo padaryta žala, ir
apskaičiavus padarytą žalą aplinkai, išskyrus atvejus, kai padarytas reikšmingas
neigiamas poveikis aplinkai, dėl kurio turi būti taikomas aplinkos būklės atkūrimas
iki pirminės būklės, privalo aplinkos ministro nustatyta tvarka pasiūlyti pažeidėjui
gera valia atlyginti žalą ir kitus susijusius nuostolius. Jeigu pažeidėjas per aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno nurodytą terminą savanoriškai žalos ir kitų
susijusių nuostolių neatlygina, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas
aplinkos ministro nustatyta tvarka privalo pateikti ieškinį teisme dėl padarytos
aplinkai žalos ir kitų susijusių nuostolių atlyginimo;
17) pateikę teismo nutartį, įeiti į tikrinamo fizinio asmens gyvenamąsias patalpas (tarp
jų ir nuomojamas ar naudojamas kitu pagrindu);
18) įstatymų nustatyta tvarka nagrinėti bylas dėl ekonominių sankcijų skyrimo ir
skirti ekonomines sankcijas;
19) pasitelkti nešališkus ekspertus ar specialistus, turinčius reikiamų specialiųjų žinių
ir (ar) reikiamą įrangą, dalyvauti patikrinime ir (ar) vertinti patikrinimo duomenis, ir
(ar) imti ėminius, ir (ar) atlikti tyrimus ir matavimus, kai reikalingos specialiosios
žinios ir (ar) įranga;
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3. Valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai neturi šio straipsnio 1 dalies 7 ir
18 punktuose nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių ir teisės
vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę tarptautiniuose vandenyse. Valstybiniai
aplinkos apsaugos inspektoriai, kuriems galios suteiktos šio Įstatymo 11 straipsnio 2
dalyje nustatyta tvarka, neturi galių, numatytų šio straipsnio 1 dalies 6 punkte.
4. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, nepaisant jų tarnybos vietos, turi
teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę visoje Lietuvos Respublikos
teritorijoje, jos teritoriniuose vandenyse ir ekonominėje zonoje Baltijos jūroje.
5. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams aplinkos ministras išduoda jų
galias patvirtinančius pažymėjimus.
6. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ne darbo metu turi šio straipsnio
1 dalies 2 ir 15 punktuose nustatytas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų
teises.
7. Aplinkos
apsaugos valstybinę
kontrolę
vykdančios
institucijos,
gavusios aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno sutikimą, turi teisę nustatyti
laiką, kada pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
ne darbo metu.
8. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi teisę ne darbo metu aplinkos
ministro nustatyta tvarka būti pasirengęs bet kuriuo metu pradėti vykdyti aplinkos
apsaugos valstybinę kontrolę (pasyvusis budėjimas namie). Pareigūnas, būdamas
pasirengęs priimti pranešimus ir pradėti vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
bet kuriuo laiku ne darbo metu, privalo priimti pranešimus, susijusius su aplinkos apsaugą
ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimais.
9. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas, ne darbo metu gavęs
informacijos apie daromą aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimą, turi teisę, o tuo laiku,
kai privalo būti pasirengęs priimti pranešimus ir pradėti vykdyti aplinkos apsaugos
valstybinę kontrolę, – pareigą pradėti vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
aplinkos ministro nustatyta tvarka. Laikas, kada šioje dalyje nustatytais
atvejais pradedama ir vykdoma aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė, įskaitomas į
pareigūno darbo laiką ir už jį mokama įstatymų nustatyta tvarka.
10. Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs
vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo, pranešimų, susijusių su
aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, priėmimo, perdavimo ir reagavimo į juos tvarkos
aprašą tvirtina aplinkos ministras.
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20) Vyriausybės nustatyta tvarka specialiosiomis techninėmis priemonėmis, kurių
metrologinė patikra atlikta, tikrinti medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų blaivumą.
Įsigaliojo 2021-07-01.
20) įtardami, kad medžioklėje dalyvaujantis medžiotojas yra neblaivus ar (ir)
apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų,
Vyriausybės nustatyta tvarka tikrinti, ar jis yra neblaivus ar apsvaigęs, taip pat esant
įtarimų dėl neblaivumo ar apsvaigimo, kai medžioklėje dalyvaujantis medžiotojas
nesutinka tikrintis dėl neblaivumo ar apsvaigimo, ar užfiksavus, kad medžioklėje
dalyvaujantis medžiotojas yra neblaivus ar apsvaigęs, neleisti šiam medžiotojui
dalyvauti medžioklėje.
2. Vyresnieji aplinkos apsaugos inspektoriai neturi šio straipsnio 1 dalies 18 punkte
nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių.
Įsigaliojo 2021-07-01.
2. Vyresnieji aplinkos apsaugos inspektoriai neturi šio straipsnio 1 dalies 18
punkte nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisių ir pareigų.
3. Valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai neturi šio straipsnio 1 dalies 18 punkte
nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių ir teisės vykdyti
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę tarptautiniuose vandenyse.
Įsigaliojo 2021-07-01.
3. Valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai neturi šio straipsnio 1 dalies 18
punkte nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisių ir pareigų
vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę tarptautiniuose vandenyse.
4. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, nepaisant jų tarnybos vietos,
turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę visoje Lietuvos Respublikos
teritorijoje, jos teritoriniuose vandenyse ir ekonominėje zonoje Baltijos jūroje.
5. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams aplinkos ministras išduoda
jų galias patvirtinančius pažymėjimus.
Įsigaliojo 2021-07-01.
5. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūnams jų galias patvirtinančius pažymėjimus išduoda
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos vadovas, o aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančios institucijos aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūnams – aplinkos ministras.
6. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ne darbo metu turi šio
straipsnio 1 dalies 2 ir 15 punktuose nustatytas aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūnų teises.
7. Aplinkos
apsaugos valstybinę
kontrolę
vykdančios
institucijos,
gavusios aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno sutikimą, turi teisę
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nustatyti laiką, kada pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos
valstybinę kontrolę ne darbo metu.
Įsigaliojo 2021-07-01.
7. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija, gavusi aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno sutikimą, turi teisę nustatyti laiką,
kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti pasirengęs vykdyti
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ne darbo metu.
8. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi teisę ne darbo metu
aplinkos ministro nustatyta tvarka būti pasirengęs bet kuriuo metu pradėti vykdyti
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę (pasyvusis budėjimas namie). Pareigūnas,
būdamas pasirengęs priimti pranešimus ir pradėti vykdyti aplinkos apsaugos
valstybinę kontrolę bet kuriuo laiku ne darbo metu, privalo priimti pranešimus,
susijusius su aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių
įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimais.
9. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas, ne darbo metu gavęs
informacijos apie daromą aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimą, turi teisę, o tuo
laiku, kai privalo būti pasirengęs priimti pranešimus ir pradėti vykdyti aplinkos
apsaugos valstybinę kontrolę, – pareigą pradėti vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę
kontrolę aplinkos ministro nustatyta tvarka. Laikas, kada šioje dalyje nustatytais
atvejais pradedama ir vykdoma aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė, įskaitomas į
pareigūno darbo laiką ir už jį mokama įstatymų nustatyta tvarka.
10. Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi būti
pasirengęs vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nustatymo,
pranešimų, susijusių su aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais, priėmimo,
perdavimo ir reagavimo į juos tvarkos aprašą tvirtina aplinkos ministras.
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14.

Galioja iki 2021-06-30.
14 straipsnis. Ūkio subjektų konsultavimas, veiklos patikrinimas
1. Ūkio subjektų konsultavimas, tam tikru laikotarpiu planuojamų tikrinti ūkio subjektų
sąrašo (toliau – patikrinimų planas) įgyvendinimas, informacijos apie atliekamą
patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms ir kitiems su patikrinimu
nesusijusiems asmenims pateikimas, poveikio priemonių taikymas ūkio subjektams, su
ūkio subjektų veiklos aplinkos apsaugos valstybine kontrole susijusios informacijos
skelbimas, informacijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijoms teikimas,
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų veiklos vertinimas ir atskaitomybė
atliekami Viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Patikrinimų planų sudarymo kriterijus, planinių patikrinimų tvarką ir trukmę
įtvirtinančios taisyklės, neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus, tvarką ir trukmę,
tikrinamų ūkio subjektų atrankos kriterijus įtvirtinančios taisyklės rengiamos ir
tvirtinamos, taip pat patikrinimų planas rengiamas, tvirtinamas, skelbiamas ir keičiamas
Viešojo administravimo įstatymo ir aplinkos ministro nustatyta tvarka.
3. Ūkio subjekto veiklos patikrinimą atlikti ir poveikio priemones jam taikyti gali tas
pats aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas.

Įsigaliojo 2021-07-01.
14 straipsnis. Ūkio subjektų konsultavimas, veiklos patikrinimas
1. Ūkio subjektų konsultavimas, tam tikru laikotarpiu planuojamų tikrinti ūkio
subjektų sąrašo (toliau – patikrinimų planas) įgyvendinimas, informacijos apie
atliekamą patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms ir kitiems su
patikrinimu nesusijusiems asmenims pateikimas, poveikio priemonių taikymas ūkio
subjektams, su ūkio subjektų veiklos aplinkos apsaugos valstybine kontrole susijusios
informacijos skelbimas, informacijos aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančiai institucijai teikimas, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios
institucijos veiklos vertinimas ir atskaitomybė atliekami Viešojo administravimo
įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Patikrinimų planų sudarymo kriterijus, planinių patikrinimų tvarką ir trukmę
įtvirtinančios taisyklės, neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus, tvarką ir trukmę,
tikrinamų ūkio subjektų atrankos kriterijus įtvirtinančios taisyklės rengiamos ir
tvirtinamos, taip pat patikrinimų planas rengiamas, tvirtinamas, skelbiamas ir
keičiamas Viešojo administravimo įstatymo ir aplinkos ministro nustatyta tvarka.
3. Ūkio subjekto veiklos patikrinimą atlikti ir poveikio priemones jam taikyti gali
tas pats aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas.

Galiojo iki 2020-04-30.

Įsigaliojo 2020-05-01.

IV SKYRIUS
APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PROCESAS

15.
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IV SKYRIUS
APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PROCESAS

ANTRASIS SKIRSNIS
PRIVALOMIEJI NURODYMAI

ANTRASIS SKIRSNIS
PRIVALOMIEJI NURODYMAI

18 straipsnis. Privalomojo nurodymo davimo atvejai
Privalomieji nurodymai duodami šiais atvejais:
1) kai yra grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai ir (arba) kai dėl fizinių ar
juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo gali būti padaryta žala aplinkai, siekiant tokių
pažeidimų ir (arba) žalos aplinkai išvengti ar ją sumažinti;
2) kai aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimas yra trunkamasis ir
nustatomas terminas jį nutraukti;
3) kai nustatomas terminas pašalinti aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų
pažeidimo priežastis;
4) kai nustatomas terminas likviduoti aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų
pažeidimu sukeltas pasekmes;
5) kai padaryta žala aplinkai ir nustatomos aplinkos atkūrimo priemonės ir jų
įgyvendinimo terminai.

18 straipsnis. Privalomojo nurodymo davimas
1. Privalomasis nurodymas duodamas šiais atvejais:
1) kai dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo sąlygų
nesilaikymo kyla reali grėsmė, kad bus padarytas tiesioginis reikšmingas neigiamas
poveikis aplinkai, ir (ar) kyla tiesioginis pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei, ir nėra
galimybės kitais būdais to išvengti, duodamas privalomasis nurodymas sustabdyti
įrenginio ar jo dalies eksploatavimą;
2) jeigu nustatytas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos
leidimo sąlygų nesilaikymas, susijęs su neleistinu teršalų išmetimu, atliekų
susidarymu, laikymu ar apdorojimu arba neteisėtu gamtos išteklių naudojimu, ir (ar)
vykdomas neteisėtas aplinkos teršimas ir (ar) neteisėtai naudojami ar naikinami
gamtos ištekliai, ir (ar) daroma žala aplinkai ir vykdoma veikla didina pažeidimo
mastą, duodamas privalomasis nurodymas sustabdyti tai lemiančią konkrečią veiklą;
3) įvykus esminiam objekto ar įrenginio savybių pokyčiui, dėl kurio negali būti
laikomasi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo sąlygų
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19 straipsnis. Neteko galios nuo 2004-04-06.
20 straipsnis. Privalomojo nurodymo turinys ir privalomojo nurodymo įteikimas
1. Privalomajame nurodyme turi būti šie duomenys:
1) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, duodančio privalomąjį nurodymą,
vardas, pavardė, pareigos, tarnybos vieta;
2) privalomojo nurodymo surašymo data ir vieta;
3) kam duodamas privalomasis nurodymas – juridinio asmens pavadinimas, adresas.
Jeigu privalomasis nurodymas duodamas fiziniam asmeniui, – jo vardas, pavardė, asmens
kodas, gyvenamoji vieta;
4) kokius pažeidimus ar jų pasekmes arba veiksnius, sudarančius sąlygas aplinkos
apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų
pažeidimams ar žalai aplinkai atsirasti, turi pašalinti asmuo, kuriam duodamas
privalomasis nurodymas, arba kokias aplinkos atkūrimo priemones turi įgyvendinti
asmuo, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, ir per kokius terminus jis tai turi
padaryti;
5) privalomojo nurodymo apskundimo tvarka.
2. Privalomojo nurodymo antrasis egzempliorius pasirašytinai įteikiamas fiziniam
asmeniui, kuriam šis nurodymas duodamas, ar jo atstovui arba juridinio asmens, kuriam
šis nurodymas duodamas, atstovui. Kai nėra galimybės fiziniam asmeniui ar jo atstovui
arba juridinio asmens atstovui pasirašytinai įteikti privalomojo nurodymo arba šie
asmenys atsisako jį pasirašyti, privalomojo nurodymo antrasis egzempliorius ne vėliau
kaip kitą darbo dieną nuo jo surašymo išsiunčiamas šiems asmenims registruotu laišku
(fizinio asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ar kitu jo nurodytu dokumentų
įteikimo adresu, jeigu fizinio asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ar kitas
dokumentų įteikimo adresas nežinomas, – darbdavio registruotos buveinės adresu,
Juridinių asmenų registre nurodytos juridinio asmens buveinės adresu).
21 straipsnis. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminai
1. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminus, ne ilgesnius kaip 2 mėnesiai, nustato
privalomąjį nurodymą duodantis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas
pagal tai, koks laikotarpis, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, yra reikalingas
privalomajame nurodyme nustatytiems reikalavimams įgyvendinti.
2. Ilgesnius privalomojo nurodymo įvykdymo terminus aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūnas gali nustatyti suderinęs su savo tiesioginiu vadovu.
3. Įvykdęs privalomojo nurodymo reikalavimus, juridinis ar fizinis asmuo apie šio
nurodymo įvykdymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvykdymo arba nuo
privalomajame nurodyme nustatyto termino pabaigos turi pranešti raštu (pateikdamas
tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui,
davusiam privalomąjį nurodymą.
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ar negali būti vykdoma nurodytuose leidimuose numatyta veikla arba negali būti
tinkamai vykdoma valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė, duodamas privalomasis
nurodymas sustabdyti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ar taršos
leidime nurodytą veiklą;
4) kai yra reali grėsmė, kad gali būti padaryta žala aplinkai, ir nesiimama visų būtinų
žalos aplinkai prevencijos priemonių, kad būtų išvengta žalos aplinkai ar ji būtų
sumažinta, duodamas privalomasis nurodymas taikyti konkrečias žalos aplinkai
prevencijos priemones;
5) kai padaryta žala aplinkai ir nesiimama veiksmų, užtikrinančių teršalų ir (ar)
kitokių darančių žalą aplinkai veiksnių kontrolę, sulaikymą, pašalinimą ar kitokį
valdymą, duodamas privalomasis nurodymas užtikrinti teršalų ir (ar) kitokių darančių
žalą aplinkai veiksnių kontrolę, sulaikymą, pašalinimą ar kitokį valdymą;
6) kai esant žalai aplinkai nevykdomos ar netinkamai vykdomos aplinkos atkūrimo
priemonės, duodamas privalomasis nurodymas vykdyti ar tinkamai vykdyti aplinkos
atkūrimo priemones;
7) kai dėl asmens veikos kyla reali grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir
gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, ir nesiimama
reikiamų veiksmų pažeidimui išvengti, duodamas privalomasis nurodymas imtis
reikiamų veiksmų pažeidimui išvengti;
8) kai iki veiklos patikrinimo pabaigos aplinkos apsaugą ir (ar) gamtos išteklių
naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas nenutraukiamas ir (ar) jo
pasekmės nepašalinamos, duodamas privalomasis nurodymas nutraukti pažeidimą ir
(ar) pašalinti jo pasekmes;
9) kai aplinkos apsaugą ir (ar) gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės
aktų nustatyta tvarka neteikiamos ataskaitos ar (ir) neteikiama kita privaloma pateikti
informacija, ar (ir) nevykdomi teisėti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnų ar aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos
reikalavimai (išskyrus reikalavimus, duotus pagal privalomuosius nurodymus),
duodamas privalomasis nurodymas pateikti ataskaitas ar (ir) kitą privalomą pateikti
informaciją ar (ir) vykdyti teisėtus reikalavimus.
2. Jeigu duodamas privalomasis nurodymas sustabdyti įrenginio ar jo dalies
eksploatavimą ar kitą veiklą šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais
atvejais, privalomajame nurodyme turi būti nurodytos sąlygos ar priemonės, kurias
įgyvendinus galima atnaujinti sustabdytą įrenginio ar jo dalies eksploatavimą ar kitą
veiklą, nurodytą privalomajame nurodyme.
3. Tais atvejais, kai nėra galimybės operatyviai surašyti privalomojo nurodymo,
tačiau atsižvelgiant į situaciją būtina nedelsiant imtis priemonių, arba kai pažeidimas
gali būti pašalintas nedelsiant, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai
žodžiu pareikalauja iš atsakingų asmenų atlikti veikas, kad būtų išvengta žalos
aplinkai ar ji būtų sumažinta arba kad būtų išvengta tiesioginio pavojaus žmonių
sveikatai ar gyvybei ar jis būtų sumažintas. Informacija apie aplinkos apsaugos
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22 straipsnis. Privalomojo nurodymo terminų pratęsimas
1. Asmens, kuriam duotas privalomasis nurodymas, rašytiniu prašymu, jeigu jis dėl
objektyvių priežasčių negali laiku įvykdyti šio nurodymo, nurodymo įvykdymo terminai
gali būti pratęsti.
2. Kad privalomojo nurodymo įvykdymo terminas būtų pratęstas, rašytinis prašymas
privalomąjį nurodymą davusiam pareigūnui turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 5 darbo
dienas iki privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos.
3. Sprendimą pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą, tačiau ne ilgiau kaip dar
2 mėnesiams, priima privalomąjį nurodymą davęs pareigūnas.
4. Privalomajame nurodyme nustatytus jo įvykdymo terminus ne ilgesniam kaip vieno
mėnesio terminui pakartotinai gali pratęsti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančios institucijos, kurios pareigūnas davė privalomąjį nurodymą, vadovas.
23 straipsnis. Privalomojo nurodymo apskundimas
1. Privalomąjį nurodymą gali apskųsti asmuo, dėl kurio jis priimtas, arba jo įgaliotas
atstovas.
2. Privalomasis nurodymas per 10 dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas aplinkos
apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos, kurios pareigūnas davė privalomąjį
nurodymą, vadovui.
3. Jeigu privalomąjį nurodymą davė aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios
institucijos vadovas, privalomasis nurodymas per šio straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą
skundžiamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančiai institucijai.
4. Skundas dėl privalomojo nurodymo turi būti išnagrinėtas per 10 darbo dienų.
5. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovas (aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekanti institucija), išnagrinėjęs
(išnagrinėjusi) skundą, priima vieną iš šių sprendimų:
1) privalomąjį nurodymą palieka nepakeistą;
2) privalomąjį nurodymą pakeičia iš dalies, sumažindamas jame nustatytus reikalavimus
arba pratęsdamas jo įvykdymo terminus;
3) privalomąjį nurodymą panaikina ir perduoda jį priėmusiam pareigūnui pateikti iš
naujo;
4) privalomąjį nurodymą panaikina.
7. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovo (aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančios institucijos) sprendimas įstatymų
nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.
8. Jeigu privalomąjį nurodymą davė šio Įstatymo 6 straipsnyje nurodytos Aplinkos
ministerijos įgaliotos institucijos vadovas, privalomasis nurodymas įstatymų nustatyta tvarka
gali būti skundžiamas teismui.
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valstybinės kontrolės pareigūnų žodžiu duotus reikalavimus (nurodymus)
atlikti veikas (nurodymo turinys, vykdymo tvarka, sąlygos ir terminai) nurodoma
dokumente, kuriuo įforminamas patikrinimas. Asmenys privalo vykdyti aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų žodžiu duotus reikalavimus. Aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų žodžiu duoti reikalavimai, nurodyti
patikrinimą įforminančiame dokumente, gali būti skundžiami mutatis mutandis šio
Įstatymo 25 straipsnyje nustatyta tvarka. Skundo padavimas nesustabdo aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno žodžiu duoto reikalavimo vykdymo.
4. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas gali aplinkos ministro
nustatyta tvarka laikinai, ne ilgiau kaip iki privalomojo nurodymo įvykdymo
dienos, užplombuoti patalpas, įrenginius ir kitus objektus, jeigu nėra kitos galimybės
užtikrinti privalomojo nurodymo ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūno žodžiu duoto reikalavimo vykdymą. Toks sprendimas pažymimas
privalomajame nurodyme ir skundžiamas kartu su privalomuoju nurodymu šio
Įstatymo 25 straipsnyje nustatyta tvarka.
5. Draudžiama sustabdyti veiklą, jeigu toks veiklos sustabdymas galėtų sukelti
didesnę žalą visuomenės interesams (sutrikdyti viešąjį vandens tiekimą, nuotekų
tvarkymą, centralizuotą šilumos ar elektros energijos tiekimą, mišrių komunalinių
atliekų tvarkymą) negu veiklos tęsimas. Šiame punkte nurodytą žalos visuomenės
interesams vertinimą atlieka aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios
institucijos vadovo sudaryta komisija.
19 straipsnis. Privalomojo nurodymo turinys ir forma
1. Privalomajame nurodyme turi būti šie duomenys:
1) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, duodančio privalomąjį
nurodymą, vardas, pavardė, pareigos;
2) privalomojo nurodymo surašymo data ir vieta;
3) kam duodamas privalomasis nurodymas – juridinio asmens pavadinimas, juridinio
asmens kodas, adresas, kontaktinė informacija. Jeigu privalomasis nurodymas
duodamas fiziniam asmeniui, – jo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta,
kontaktinė informacija;
4) privalomojo nurodymo davimo pagrindas – pažeisti aplinkos apsaugą ir (ar)
gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų
reikalavimai, veika, dėl kurios gali atsirasti pažeidimas, kitos nustatytos aplinkybės,
pagrindžiančios privalomojo nurodymo davimą;
5) kokius veiksmus turi atlikti asmuo, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, ir
per kokius terminus jis tai turi padaryti;
6) privalomojo nurodymo terminų pratęsimo tvarka;
7) privalomojo nurodymo apskundimo tvarka;
8) informacija, kaip asmuo turi pranešti apie įvykdytą privalomąjį nurodymą;
9) atsakomybė už privalomojo nurodymo neįvykymą;
10) kita reikalinga informacija.
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9. Skundo padavimas nesustabdo privalomojo nurodymo vykdymo.
24 straipsnis. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų veiksmai, jei
pasibaigus privalomojo nurodymo terminui jame nustatyti reikalavimai
neįvykdomi
Jei privalomasis nurodymas laiku neįvykdomas, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnas privalo patraukti administracinėn atsakomybėn asmenį, neįvykdžiusį
privalomojo nurodymo, už šio nurodymo neįvykdymą, už aplinkos apsaugos įstatymų ir
kitų teisės aktų, dėl kurių buvo duotas privalomasis nurodymas, pažeidimus (jei
pažeidimas trunkamasis), taip pat pakartotinai duoti privalomąjį nurodymą, kurio
įvykdymo terminai nustatomi remiantis šio skirsnio nuostatomis, arba, jei privalomasis
nurodymas duotas dėl priežasčių, nurodytų šio įstatymo 18 straipsnio 5 punkte, pareikšti
ieškinį teisme dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo.
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2. Privalomojo nurodymo formą ir pildymo reikalavimus, laikydamasi šio straipsnio
1 dalies nuostatų, tvirtina aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija.
20 straipsnis. Privalomojo nurodymo įteikimas
Privalomojo nurodymo antrasis egzempliorius pasirašytinai įteikiamas fiziniam
asmeniui, kuriam šis nurodymas duodamas, ar jo atstovui arba juridinio asmens,
kuriam šis nurodymas duodamas, atstovui. Kai nėra galimybės fiziniam asmeniui ar
jo atstovui arba juridinio asmens atstovui pasirašytinai įteikti privalomojo nurodymo
arba šie asmenys atsisako jį pasirašyti, privalomojo nurodymo antrasis egzempliorius
ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo surašymo išsiunčiamas šiems asmenims
registruotu laišku (fizinio asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ar kitu jo
nurodytu dokumentų įteikimo adresu, jeigu fizinio asmens deklaruotos gyvenamosios
vietos adresas ar kitas dokumentų įteikimo adresas nežinomas, – darbdavio
registruotos buveinės adresu, Juridinių asmenų registre nurodytos juridinio asmens
buveinės adresu).
21 straipsnis. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminai, privalomųjų
nurodymų derinimas
1. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminus, ne ilgesnius kaip vienas mėnuo,
nustato privalomąjį nurodymą duodantis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnas pagal tai, koks laikotarpis, atsižvelgiant į asmens, kuriam duodamas
privalomasis nurodymas, pateiktą informaciją, kitą informaciją ir objektyvias
aplinkybes, yra reikalingas privalomajame nurodyme nustatytiems reikalavimams
įgyvendinti.
2. Ilgesnius, negu nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, bet ne ilgesnius kaip 3 mėnesiai,
privalomojo nurodymo įvykdymo terminus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnas, įvertinęs asmens, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, pateiktą
informaciją, kitą informaciją ir objektyvias aplinkybes, nustato suderinęs su aplinkos
apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovu arba jo įgaliotu asmeniu.
3. Ilgesnius, negu nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, bet ne ilgesnius kaip 6 mėnesiai,
privalomojo nurodymo įvykdymo terminus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnas duoda atsižvelgęs į Komisijos dėl privalomųjų nurodymų įvykdymo
terminų nustatymo sprendimą, įvertinus asmens, kuriam duodamas privalomasis
nurodymas, pateiktą informaciją, kitą informaciją ir objektyvias aplinkybes. Ilgesni
kaip 6 mėnesių terminai šioje dalyje nustatyta tvarka gali būti nustatyti išimtiniais
atvejais, kai privalomiesiems nurodymams įvykdyti būtina atnaujinti įrenginius,
pakeisti technologijas ar atlikti kitus sudėtingus pertvarkymus, kurie negali būti
įgyvendinti per 6 mėnesių terminą, ir kai dėl ilgesnio privalomojo nurodymo
įvykdymo termino nebus padaryta žala aplinkai.
4. Jeigu duodamas privalomasis nurodymas dėl šio Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1,
2 ir 3 punktuose nurodytų veikų, nepriklausomai nuo duodamo privalomojo
nurodymo termino privalomasis nurodymas turi būti duodamas jį suderinus su
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aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovu arba jo įgaliotu
asmeniu.
5. Privalomojo nurodymo dėl aplinkos atkūrimo priemonių terminai nustatomi
atsižvelgiant į teisės aktų nustatyta tvarka parengtą aplinkos atkūrimo priemonių
planą.
22 straipsnis. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminų pratęsimas
1. Asmens, kuriam duotas privalomasis nurodymas, rašytiniu prašymu, jeigu jis dėl
objektyvių priežasčių negali laiku įvykdyti privalomojo nurodymo, privalomojo
nurodymo įvykdymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam kaip 6
mėnesių terminui.
2. Asmens rašytinis motyvuotas prašymas pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo
terminą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai turi būti
pateiktas iki privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos likus ne mažiau kaip
5 darbo dienoms. Tais atvejais, kai privalomojo nurodymo įvykdymo terminas yra
trumpesnis kaip 5 darbo dienos, prašymas pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo
terminą turi būti pateiktas iki privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos.
Sprendimą dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo priima aplinkos
apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo,
atsižvelgdamas į Komisijos dėl privalomųjų nurodymų terminų nustatymo siūlymą,
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai
nuo prašymo gavimo iki privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos liko
mažiau kaip 5 darbo dienos, – tokiu atveju sprendimą priima aplinkos apsaugos
valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau
kaip iki privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos.
3. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovo ar jo
įgalioto asmens sprendimas dėl privalomojo nurodymo įvykdymo terminų
nepratęsimo gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.
23 straipsnis. Komisija dėl privalomųjų nurodymų įvykdymo terminų
nustatymo
Komisijos dėl privalomųjų nurodymų įvykdymo terminų nustatymo sudėtį, darbo
reglamentą tvirtina ir jos sprendimų įgyvendinimo tvarką nustato aplinkos ministras.
Komisija dėl privalomųjų nurodymų terminų įvykdymo yra nuolat veikianti komisija.
24 straipsnis. Privalomojo nurodymo įvykdymas, privalomajame nurodyme
nurodytų sąlygų ar priemonių įgyvendinimas
1. Apie privalomojo nurodymo reikalavimų įvykdymą asmuo ne vėliau kaip per
2 darbo dienas nuo įvykdymo turi informuoti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančią instituciją ar jos įgaliotą asmenį privalomajame nurodyme nurodytu būdu.
2. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas privalo atlikti patikrinimą dėl
privalomojo nurodymo įvykdymo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos
apie privalomojo nurodymo įvykdymą gavimo dienos, o jeigu informacija apie
privalomojo nurodymo įvykdymą nepateikta, – per 5 darbo dienas nuo privalomojo
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nurodymo įvykdymo termino pabaigos. Patikrinimas gali būti neatliekamas, kai
neatlikus patikrinimo nustatoma, kad asmuo privalomąjį nurodymą įvykdė.
3. Jeigu privalomasis nurodymas įvykdytas, tai pažymima aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūno turimame privalomojo nurodymo egzemplioriuje ir
apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, informuojamas asmuo,
kuriam buvo duotas privalomasis nurodymas. Taip pat, privalomajame nurodyme
darant įrašą apie jo įvykdymą, pateikiama informacija, kokiu būdu įsitikinta, kad
privalomasis nurodymas įvykdytas.
4. Tais atvejais, kai privalomuoju nurodymu nurodyta sustabdyti įrenginio ar jo dalies
eksploatavimą ar kitą veiklą, atnaujinti įrenginio ar jo dalies eksploatavimą ir (ar)
sustabdytą veiklą galima tik įgyvendinus privalomajame nurodyme nurodytas
sąlygas, apie tai informavus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančią
instituciją ar jos įgaliotą asmenį privalomajame nurodyme nurodytu būdu ir šio
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka gavus informaciją, kad privalomajame nurodyme
nurodytos sąlygos ar priemonės įgyvendintos tinkamai. Aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūnas, gavęs informaciją apie privalomajame nurodyme
nustatytų sąlygų ar priemonių įgyvendinimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
šios informacijos gavimo dienos privalo atlikti patikrinimą, ar privalomajame
nurodyme nustatytos sąlygos ar priemonės įgyvendintos tinkamai, ir apie patikrinimo
rezultatus informuoti asmenį šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Taip pat,
privalomajame nurodyme darant įrašą apie sąlygų ar priemonių įgyvendinimą,
pateikiama informacija, kokiu būdu įsitikinta, kad privalomasis nurodymas
įvykdytas.
5. Jeigu privalomuoju nurodymu sustabdytas įrenginio ar jo dalies eksploatavimas ar
sustabdyta kita veikla atnaujinama negavus šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka
informacijos, kad sąlygos ar priemonės įgyvendintos tinkamai, laikoma, kad įrenginio
ar jo dalies eksploatavimas ar veikla atnaujinti neteisėtai.
25 straipsnis. Privalomojo nurodymo apskundimas, privalomojo nurodymo
panaikinimas institucijos iniciatyva
1. Privalomąjį nurodymą gali apskųsti asmuo, dėl kurio jis priimtas.
2. Privalomasis nurodymas per 10 darbo dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovui arba jo
įgaliotam asmeniui.
3. Jeigu privalomąjį nurodymą davė aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančios institucijos vadovas, privalomasis nurodymas įstatymų nustatyta tvarka
gali būti skundžiamas teismui.
4. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovui arba jo
įgaliotam asmeniui pateiktas skundas dėl privalomojo nurodymo turi būti išnagrinėtas
per 10 darbo dienų.
5. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovas arba jo
įgaliotas asmuo, išnagrinėjęs skundą, priima vieną iš šių sprendimų:
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1) privalomąjį nurodymą palieka nepakeistą;
2) privalomąjį nurodymą pakeičia iš dalies, sumažindamas jame nustatytus
reikalavimus arba nustatydamas kitus jo įvykdymo terminus. Aplinkos apsaugos
valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo,
nustatydamas kitus privalomojo nurodymo įvykdymo terminus, mutatis
mutandis vadovaujasi šio Įstatymo 21 straipsnio nuostatomis;
3) privalomąjį nurodymą panaikina ir perduoda jį priėmusiam pareigūnui pateikti iš
naujo;
4) privalomąjį nurodymą panaikina.
6. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovo arba jo
įgalioto asmens sprendimas dėl privalomojo nurodymo įstatymų nustatyta tvarka gali
būti skundžiamas teismui.
7. Skundo padavimas nesustabdo privalomojo nurodymo vykdymo.
8. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija, paaiškėjus naujoms
aplinkybėms, gali panaikinti privalomąjį nurodymą motyvuotu sprendimu ir turi apie
tai informuoti asmenį, kuriam buvo duotas privalomasis nurodymas.
26 straipsnis. Veiksmai, kai privalomasis nurodymas neįvykdomas
1. Jeigu privalomasis nurodymas neįvykdytas, suėjus privalomojo nurodymo
įvykdymo
terminui, aplinkos
apsaugos
valstybinę
kontrolę
vykdanti
institucija, atsižvelgdama į privalomajame nurodyme nurodytų įpareigojimų turinį,
kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius, kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo
asmeniui, kuriam duotas privalomasis nurodymas, įvykdyti privalomajame nurodyme
nustatytus reikalavimus, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse.
2. Kai privalomojo nurodymo teisėtumas ar privalomojo nurodymo įvykdymo
termino pratęsimas nagrinėjami šio Įstatymo nustatyta tvarka aplinkos apsaugos
valstybinę kontrolę vykdančioje institucijoje, priėmus sprendimą nepanaikinti
privalomojo nurodymo arba kai sueina sprendime nustatyti papildomi privalomojo
nurodymo įvykdymo terminai ar priimamas sprendimas dėl privalomojo nurodymo
įvykdymo termino nepratęsimo, jeigu privalomasis nurodymas neįvykdomas laiku,
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija, atsižvelgdama į
privalomajame nurodyme nurodytų įpareigojimų turinį, kuo skubiau, bet ne vėliau
kaip per 3 mėnesius, kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo asmeniui, kuriam duotas
privalomasis nurodymas, įvykdyti privalomajame nurodyme nustatytus reikalavimus.
3. Kai byla dėl privalomojo nurodymo teisėtumo arba privalomojo nurodymo
įvykdymo termino pratęsimo nagrinėjama teisme, įsiteisėjus teismo sprendimui
nepanaikinti privalomojo nurodymo arba kai sueina teismo nustatyti papildomi
privalomojo nurodymo įvykdymo terminai ar įsiteisėja teismo sprendimas dėl
privalomojo nurodymo termino nepratęsimo, privalomasis nurodymas neįvykdomas
laiku, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija, atsižvelgdama į
privalomajame nurodyme nurodytų įpareigojimų turinį, kuo skubiau, bet ne vėliau
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kaip per 3 mėnesius, kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo asmeniui, kuriam duotas
privalomasis nurodymas, įvykdyti privalomajame nurodyme nustatytus reikalavimus.
4. Jeigu privalomasis nurodymas neįvykdytas, suėjus privalomojo nurodymo
įvykdymo terminui, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas privalo
asmenį, kuriam duotas privalomasis nurodymas, patraukti atsakomybėn už
privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymą laiku, išskyrus atvejus,
kai byla dėl privalomojo nurodymo teisėtumo arba privalomojo nurodymo įvykdymo
termino pratęsimo nagrinėjama teisme. Tokiais atvejais už privalomojo nurodymo
neįvykdymą asmuo traukiamas atsakomybėn įsiteisėjus teismo sprendimui
nepanaikinti privalomojo nurodymo arba kai sueina teismo nustatyti papildomi
privalomojo nurodymo įvykdymo terminai ar įsiteisėja teismo sprendimas dėl
privalomojo nurodymo termino nepratęsimo.
Galiojo iki 2020-04-30.
Neteko galios 2020-05-01.
TREČIASIS SKIRSNIS
TREČIASIS SKIRSNIS
APLINKAI KENKSMINGOS VEIKLOS SUSTABDYMAS
APLINKAI KENKSMINGOS VEIKLOS SUSTABDYMAS
Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija iki 2020 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Privalomųjų nurodymų, duotų iki šio įstatymo įsigaliojimo, terminų pratęsimo, apskundimo ir kitos susijusios procedūros vykdomos ir baigiamos pagal iki šio įstatymo
įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir (ar) jos įgaliotos institucijos iki 2021 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
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Įsigaliojo 2020-05-01.

DĖMESIO! NAUJAS TEISĖS AKTAS!
APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PRIVALOMŲJŲ NURODYMŲ
2020 m. balandžio 30 d. Nr. AD1-127
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (toliau – įstatymas) 18 straipsnio 2 dalimi, 21 straipsnio 2 ir 4 dalimis, 24 straipsniu,
1. Į g a l i o j u :
1.1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos valdybų viršininkus, jų nesant – juos pavaduojančius asmenis, įstatymo nustatytu atveju derinti pavaldžių
pareigūnų duodamus privalomuosius nurodymus;
1.2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojus, jų nesant – juos pavaduojančius asmenis, įstatymo nustatytais atvejais derinti
Aplinkos kokybės, Teisės, Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamentų, Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus, Veiklos organizavimo skyriaus pareigūnų duodamus
privalomuosius nurodymus.
2. T v i r t i n u :
2.1. privalomojo nurodymo formą (1 priedas);
2.2. privalomojo nurodymo davimo, pildymo tvarką (2 priedas).
2.3. privalomojo nurodymo įvykdymo kontrolės tvarką (3 priedas).
3. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.
Direktorė

Olga Vėbrienė
Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus
2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AD1-127
1 priedas
PRIVALOMASIS NURODYMAS
20 _______ m. __________________ d. Nr.
__________________________________
(surašymo vieta)

1.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Nurodoma aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, duodančio privalomąjį nurodymą, pareigos (padalinys, kuriame jis dirba), vardas, pavardė)
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2._________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Juridinio asmens, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, pavadinimas, JAR kodas, buveinės adresas. Jei privalomasis nurodymas duodamas fiziniam asmeniui – jo vardas, pavardė,
gimimo data, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija – telefono Nr., el. paštas)
3.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Nurodomas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. punktas (-ai), pagal kurį (-iuos) duodamas privalomasis nurodymas)
4._________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Pažeidimo (-ų) ar veikos, dėl kurios gali atsirasti pažeidimas (-ai), padarymo vieta (veiklavietė), data, laikas, esmė ir nustatytos aplinkybės, kokie pažeisti ar gali būti pažeisti teisės
aktai (nurodant jų str., dalis, punktus) ir jų reikalavimai (jei reikia), kita reikalinga informacija)
5. Nurodau:
5.1._______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Nurodoma, kokius pažeidimus ar jų pasekmes arba veiksnius, sudarančius sąlygas aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams ar žalai aplinkai atsirasti, turi pašalinti
asmuo, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, arba kokias aplinkos atkūrimo priemones turi įgyvendinti asmuo, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, kita reikalinga
informacija)
5.2._______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Nurodomas trumpas termino pagrindimas, iki kurios datos privaloma įvykdyti privalomojo nurodymo reikalavimus: iki 1 mėnesio termino derinti nereikia, 1–3 mėnesių terminas
derinamas su aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovu ar jo įgaliotu asmeniu, ilgesnis nei 3 mėnesiai terminas derinamas Komisijos dėl privalomųjų
nurodymų įvykdymo terminų nustatymo)
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TERMINAS SUDERINTAS:____________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(Nurodoma, su kuo derintas terminas – Komisijos dėl terminų sprendimo registracijos
Nr. ir data, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę įgyvendinančios institucijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė (gali būti antspaudas), parašas, data)
6. Jei privalomasis nurodymas duodamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 1, 2 ar 3 punkto pagrindu:
6.1._______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(Sąlygos ir priemonės, kurias įgyvendinus galima atnaujinti įrenginio ar jo dalies eksploatavimą ar kitą veiklą)
6.2._______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Žalos visuomenės interesams vertinimo komisijos išvados registracijos numeris ir surašymo data, jeigu privalomasis nurodymas gali sutrikdyti viešąjį vandens tiekimą, nuotekų
tvarkymą, centralizuotą šilumos ar elektros energijos tiekimą, mišrių komunalinių atliekų tvarkymą)
6.3. SUDERINTA:____________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(Suderinimo žyma – aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
institucijos vadovo ar jo įgalioto pareigūno pareigos,
vardas, pavardė (gali būti antspaudas), parašas, data)
6.4. Nusprendžiu užplombuoti:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(Nurodomos plombuojamos patalpos, įrenginiai, kiti objektai, apibrėžiant jų buvimo vietą, užplombavimo akto Nr.)
7. Dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo gali būti pateikiamas rašytinis prašymas Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos ne vėliau kaip prieš 5
darbo dienas iki privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos. Tuo atveju, kai privalomojo nurodymo terminas trumpesnis nei 5 darbo dienos, prašymas pateikiamas iki termino
pabaigos.
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8. Įvykdęs privalomojo nurodymo reikalavimus, juridinis ar fizinis asmuo apie šio nurodymo įvykdymą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo įvykdymo turi pranešti
raštu (pateikdamas tiesiogiai, paštu, el.paštu)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(Nurodomi el. paštų adresai, telefonai pasiteirauti, Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos padalinių adresai – nurodo pareigūnas)
Atlikęs patikrinimą dėl privalomojo nurodymo įvykdymo, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos informuoja asmenį apie patikrinimo rezultatą. Atnaujinti
įrenginio, jo dalies eksploatavimą ar sustabdytą veiklą galima tik gavus informacinį Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos raštą apie tai, kad privalomasis
nurodymas yra tinkamai įvykdytas. Veiklos atnaujinimas be leidimo užtraukia atsakomybę, nustatytą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 127 str.
9. Šis privalomasis nurodymas per 10 darbo dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 25 straipsnyje nustatyta
tvarka.
10. Asmenims, neįvykdžiusiems privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų, skiriamos sankcijos, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse
ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme.
11.________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(Informacija apie asmens, kuriam duotas privalomasis nurodymas, atsisakymą pasirašytinai priimti šį dokumentą ir kita susijusi informacija. Jeigu juridinio asmens atstovas ar fizinis
asmuo atsisako pasirašyti ar yra kitos aplinkybės, dėl kurių asmuo nepriėmė privalomojo nurodymo, tai įrašoma privalomajame nurodyme ir privalomasis nurodymas išsiunčiamas šiems
asmenims registruotu laišku)
12.______________________________________________________________________________
(duodančio privalomąjį nurodymą pareigūno pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)
13. Privalomojo nurodymo egzempliorių gavau:
_______________________________
(Parašas)
_________________________________________
(Vardas ir pavardė)
_________________________________________
(Data)
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(Pildo asmuo, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, arba šio asmens atstovas)
14. Informacija apie termino pratęsimą:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Kada gautas prašymas, Komisijos dėl terminų sprendimo data, registracijos Nr. ir sprendimo turinys, informacija apie sprendimo įteikimą )
15. Informacija apie privalomojo nurodymo įvykdymą __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(Kada ir kokiu būdu gautas pranešimas apie privalomojo nurodymo įvykdymą, atlikto patikrinimo data, konstatuotos aplinkybės, išvada apie privalomojo nurodymo įvykdymą, siūlymas
perduoti medžiagą ABNS, jei nurodymas neįvykdytas, informacija apie plombų nuėmimą ar sprendimą palikti iki privalomojo nurodymo įvykdymo, pareigūno, atlikusio privalomojo
nurodymo įvykdymo patikrinimą, pareigos, parašas)
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas
18 straipsnis. Privalomojo nurodymo davimas
1. Privalomasis nurodymas duodamas šiais atvejais:
1) kai dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo sąlygų nesilaikymo kyla reali grėsmė, kad bus padarytas tiesioginis reikšmingas neigiamas
poveikis aplinkai, ir (ar) kyla tiesioginis pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei, ir nėra galimybės kitais būdais to išvengti, duodamas privalomasis nurodymas sustabdyti įrenginio ar jo
dalies eksploatavimą;
2) jeigu nustatytas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo sąlygų nesilaikymas, susijęs su neleistinu teršalų išmetimu, atliekų susidarymu, laikymu
ar apdorojimu arba neteisėtu gamtos išteklių naudojimu, ir (ar) vykdomas neteisėtas aplinkos teršimas ir (ar) neteisėtai naudojami ar naikinami gamtos ištekliai, ir (ar) daroma žala
aplinkai ir vykdoma veikla didina pažeidimo mastą, duodamas privalomasis nurodymas sustabdyti tai lemiančią konkrečią veiklą;
3) įvykus esminiam objekto ar įrenginio savybių pokyčiui, dėl kurio negali būti laikomasi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo sąlygų ar negali
būti vykdoma nurodytuose leidimuose numatyta veikla arba negali būti tinkamai vykdoma valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė, duodamas privalomasis nurodymas sustabdyti taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ar taršos leidime nurodytą veiklą;
4) kai yra reali grėsmė, kad gali būti padaryta žala aplinkai, ir nesiimama visų būtinų žalos aplinkai prevencijos priemonių, kad būtų išvengta žalos aplinkai ar ji būtų sumažinta,
duodamas privalomasis nurodymas taikyti konkrečias žalos aplinkai prevencijos priemones;
5) kai padaryta žala aplinkai ir nesiimama veiksmų, užtikrinančių teršalų ir (ar) kitokių darančių žalą aplinkai veiksnių kontrolę, sulaikymą, pašalinimą ar kitokį
valdymą, duodamas privalomasis nurodymas užtikrinti teršalų ir (ar) kitokių darančių žalą aplinkai veiksnių kontrolę, sulaikymą, pašalinimą ar kitokį valdymą;
6) kai esant žalai aplinkai nevykdomos ar netinkamai vykdomos aplinkos atkūrimo priemonės, duodamas privalomasis nurodymas vykdyti ar tinkamai vykdyti aplinkos
atkūrimo priemones;
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7) kai dėl asmens veikos kyla reali grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, ir nesiimama reikiamų
veiksmų pažeidimui išvengti, duodamas privalomasis nurodymas imtis reikiamų veiksmų pažeidimui išvengti;
8) kai iki veiklos patikrinimo pabaigos aplinkos apsaugą ir (ar) gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas nenutraukiamas ir (ar) jo pasekmės
nepašalinamos, duodamas privalomasis nurodymas nutraukti pažeidimą ir (ar) pašalinti jo pasekmes;
9) kai aplinkos apsaugą ir (ar) gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka neteikiamos ataskaitos ar (ir) neteikiama kita privaloma pateikti
informacija, ar (ir) nevykdomi teisėti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų ar aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos reikalavimai (išskyrus
reikalavimus, duotus pagal privalomuosius nurodymus), duodamas privalomasis nurodymas pateikti ataskaitas ar (ir) kitą privalomą pateikti informaciją ar (ir) vykdyti teisėtus
reikalavimus.
25 straipsnis. Privalomojo nurodymo apskundimas, privalomojo nurodymo panaikinimas institucijos iniciatyva
1. Privalomąjį nurodymą gali apskųsti asmuo, dėl kurio jis priimtas.
2. Privalomasis nurodymas per 10 darbo dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovui arba jo įgaliotam
asmeniui.
3. Jeigu privalomąjį nurodymą davė aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovas, privalomasis nurodymas įstatymų nustatyta tvarka gali būti
skundžiamas teismui.
4. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui pateiktas skundas dėl privalomojo nurodymo turi būti išnagrinėtas per
10 darbo dienų.
5. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, išnagrinėjęs skundą, priima vieną iš šių sprendimų:
1) privalomąjį nurodymą palieka nepakeistą;
2) privalomąjį nurodymą pakeičia iš dalies, sumažindamas jame nustatytus reikalavimus arba nustatydamas kitus jo įvykdymo terminus. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančios institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, nustatydamas kitus privalomojo nurodymo įvykdymo terminus, mutatis mutandis vadovaujasi šio Įstatymo 21 straipsnio
nuostatomis;
3) privalomąjį nurodymą panaikina ir perduoda jį priėmusiam pareigūnui pateikti iš naujo;
4) privalomąjį nurodymą panaikina.
6. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimas dėl privalomojo nurodymo įstatymų nustatyta tvarka gali būti
skundžiamas teismui.
7. Skundo padavimas nesustabdo privalomojo nurodymo vykdymo.
8. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, gali panaikinti privalomąjį nurodymą motyvuotu sprendimu ir turi apie tai
informuoti asmenį, kuriam buvo duotas privalomasis nurodymas.
Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus
2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AD1-127
2 priedas
PRIVALOMOJO NURODYMO DAVIMO, PILDYMO TVARKA
1. Privalomojo nurodymo davimo, pildymo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas)
IV skyriaus antrojo skirsnio nuostatų taikymą ir privalomojo nurodymo formos pildymo instrukciją.
2. Esant Įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatytiems atvejams, kai, atsižvelgiant į situaciją, būtina nedelsiant imtis priemonių, arba kai pažeidimas gali būti pašalintas nedelsiant,
tačiau nėra galimybės operatyviai surašyti privalomojo nurodymo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas (toliau – pareigūnas) privalo tiksliai suformuluoti ir duoti
privalomąjį nurodymą žodžiu. Informacija apie duotą žodinį nurodymą įrašoma dokumente, kuriuo įforminamas patikrinimas.
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3. Privalomasis nurodymas duodamas raštu užpildant formą, patvirtintą šio įsakymo 1 priede, ir vadovaujantis Tvarka, kai paaiškėja Įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatyti
atvejai, taip pat, kai iki veiklos patikrinimo pabaigos neįvykdomas žodinis pareigūno nurodymas. Tokiu atveju, be Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 8 punkto, privalomajame nurodyme
nurodomas ir kitas 18 straipsnio 1 dalyje nustatytas pagrindas.
4. Privalomasis nurodymas turi būti surašytas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas, paaiškėjus Įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatytiems atvejams. Kai Įstatyme nustatytų
atvejų aplinkybės aiškios, privalomasis nurodymas gali būti duodamas iki patikrinimo pabaigos. Kai privalomasis nurodymas Įstatymo nustatytais atvejais turi būti suderintas, jis turi
būti pateiktas suderinti ne vėliau kaip kitą darbo dieną ir surašytas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po suderinimo (suderinimo vizos, sprendimo, išvados gavimo).
5. Pareigūnas, nustatydamas terminą privalomajam nurodymui įvykdyti, privalo pasiūlyti ūkio subjektui pateikti paaiškinimus dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino
(raštu, žodžiu ar el. paštu). Ūkio subjektui turi būti nurodytas pareigūno el. pašto adresas ir suteikta galimybė per 1 darbo dieną pateikti rašytinius paaiškinimus, dokumentus, kitą
informaciją, pagrindžiančią ūkio subjekto siūlomo privalomojo nurodymo įvykdymo terminą.
6. Parinkdamas terminą privalomajam nurodymui įvykdyti, pareigūnas turi įvertinti:
6.1. kuo trumpesnį objektyviai pagrįstą privalomojo nurodymo įvykdymo terminą;
6.2. ūkio subjekto paaiškinimus, pateiktus dokumentus ir informaciją;
6.3. surinktą objektyvią informaciją, pagrindžiančią ar paneigiančią ūkio subjekto paaiškinimus.
7. Trumpą motyvą dėl nustatyto termino (ūkio subjekto galimybių įvykdyti privalomąjį nurodymą) pareigūnas įrašo į privalomąjį nurodymą.
8. Išimtinais atvejais, kai akivaizdu, kad privalomasis nurodymas dėl objektyvių aplinkybių negali būti pradėtas vykdyti nedelsiant (pvz., jį vykdyti reikalinga įranga, jis gali
būti vykdomas tik esant tam tikroms oro sąlygoms, vykdant sezoninę veiklą, įžuvinimą ar pan.), pareigūnas, įvertinęs ir pagrindęs privalomajame nurodyme tokį sprendimą, gali nustatyti
(nukelti) ir privalomojo nurodymo įvykdymo pradžios terminą. Tokiu atveju į privalomąjį nurodymą įrašomas privalomojo nurodymo vykdymo pradžios ir pabaigos terminas.
9. Išimtinais atvejais, kai visiškai įvykdyti privalomąjį nurodymą būtina atlikti atskirus, vienas po kito einančius veiksmus (pvz., užsakyti reikiamą įrangą, ir tik ją gavus
sumontuoti), privalomasis nurodymas, jame nurodžius pagrindą, gali būti duodamas atskiriems veiksmams (etapams) atlikti, nustačius kiekvienam veiksmui atskirą terminą ir
kontroliuojant kiekvieno etapo įvykdymą. Šiuo atveju tinkamai įvykdžius vieną nurodymą, duodamas kitas.
10. Kai, įvertinus 6 punkte nurodytas aplinkybes, akivaizdu, kad terminas privalomąjam nurodymui įvykdyti turi būti ilgesnis nei 1 mėnuo, bet trumpesnis nei 3 mėnesiai,
pareigūnas privalomojo nurodymo įvykdymo terminą turi suderinti su Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įgaliotu asmeniu. Suderintą terminą
atsakingas asmuo patvirtina pasirašydamas privalomajame nurodyme.
11. Kai, įvertinus 6 punkte nurodytas aplinkybes, akivaizdu, kad terminas privalomajam nurodymui įvykdyti turi būti ilgesnis nei 3 mėnesiai, pareigūnas nedelsdamas,
nurodydamas termino pagrindimą ir pateikdamas visą surinktą medžiagą, siunčia elektroniniu paštu Komisijos dėl privalomųjų nurodymų įvykdymo terminų nustatymo (toliau –
Komisija dėl terminų) pirmininkui. Gavęs Komisijos dėl terminų sprendimą, pareigūnas į privalomąjį nurodymą įrašo sprendimo datą ir registravimo numerį. Komisijos dėl terminų
sprendimas pareigūnui yra privalomas.
12. Kai privalomasis nurodymas duodamas Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punkto pagrindu (veiklos stabdymas), jo davimas (visos privalomojo nurodymo
sąlygos) visais atvejais turi būti suderintas su Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įgaliotu asmeniu. Pareigūnas, paaiškėjus nurodytiems pagrindams,
privalo nedelsdamas kreiptis į nurodytą asmenį ir gauti žodinį sutikimą aptartomis sąlygomis stabdyti įrenginio, jo dalies eksploatavimą ar stabdyti vykdomą veiklą. Surašius žodžiu
suderintą privalomąjį nurodymą, nurodytas asmuo patvirtina suderinimą pasirašydamas privalomajame nurodyme.
13. Kai privalomuoju nurodymu ketinama stabdyti įrenginio, jo dalies ekploatavimą ar stabdyti vykdomą veiklą, kuri galėtų sutrikdyti viešąjį vandens tiekimą, nuotekų
tvarkymą, centralizuotą šilumos ar elektros energijos tiekimą, mišrių komunalinių atliekų tvarkymą, pareigūnas, 11 punkte nustatyta tvarka kreipęsis į Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos direktorių (jį pavaduojantį asmenį) ar jo įgaliotą asmenį, žodžiu jį informuoja apie galimą žalą visuomenės interesams. Atsakingas asmuo inicijuoja žalos
visuomenės interesams vertinimą Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu sudarytoje komisijoje (toliau – Komisija dėl žalos vertinimo).
Pareigūnas privalo perduoti Komisijai dėl žalos vertinimo visą surinktą informaciją dėl duodamo privalomojo nurodymo. Gavęs Komisijos dėl žalos vertinimo išvadą, kad vykdomos
veiklos stabdymas nesukels didesnės žalos visuomenės interesams, nei nestabdymas, pareigūnas įrašo į privalomąjį nurodymą Komisijos dėl žalos vertinimo išvados datą ir registravimo
numerį. Komisijos dėl žalos vertinimo išvados pareigūnui yra privalomos.
14. Kai pareigūnas, žodžiu ar raštu duodamas privalomąjį nurodymą, nusprendžia užplombuoti patalpas, įrenginius ar kitus objektus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2003 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 586 patvirtinta Patalpų, įrenginių ir kitų objektų plombavimo tvarka, surašo plombavimo aktą. Apie tai įrašoma į privalomąjį nurodymą,
nurodant konkrečią plombuojamo objekto vietą, jį individualizuojant, ir datą, kada objektas buvo plombuotas. Plombavimas gali trukti kol bus įvykdytas privalomasis nurodymas. Rastų
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neplombuotų avarinių išleistuvų plombavimas atliekamas Nuotekų avarinių išleistuvų naudojimo ir plombavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m.
rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 177 „Dėl Nuotekų avarinių išleistuvų naudojimo ir plombavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, apie jį privalomajame nurodyme nenurodoma.
15. Įteikdamas privalomąjį nurodymą, pareigūnas turi išaiškinti, kad asmuo, įvykdęs privalomąjį nurodymą, privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pranešti Aplinkos apsaugos
departamentui prie Aplinkos ministerijos apie privalomojo nurodymo įvykdymą. Privalomajame nurodyme pareigūnas įrašo savo ir valdybos, kurios teritorijoje turi būti vykdomas
privalomasis nurodymas, el. pašto adresus, nurodo savo telefono numerį, nurodo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos padalinio, esančio arčiausiai asmens,
adresą.
16. Privalomasis nurodymas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo surašymo, pasirašytinai įteikiamas fiziniam asmeniui, kuriam
šis nurodymas duodamas, ar jo atstovui arba juridinio asmens, kuriam šis nurodymas duodamas, atstovui. Kai nėra galimybės fiziniam asmeniui ar jo atstovui arba juridinio asmens
atstovui pasirašytinai įteikti privalomojo nurodymo arba šie asmenys atsisako jį pasirašyti, privalomojo nurodymo antrasis egzempliorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo surašymo
išsiunčiamas šiems asmenims registruotu laišku (fizinio asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ar kitu jo nurodytu dokumentų įteikimo adresu, jeigu fizinio asmens deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas ar kitas dokumentų įteikimo adresas nežinomas – darbdavio registruotos buveinės adresu, Juridinių asmenų registre nurodytos juridinio asmens buveinės
adresu). Antrasis egzempliorius (originalas) saugomas prie pažeidimo (patikrinimo) medžiagos.
17. Pareigūnas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną įteikęs ar išsiuntęs privalomąjį nurodymą ūkio subjektui, jo kopiją su žyma, kada ir kokiu būdu (adresu) privalomasis nurodymas
buvo įteiktas, persiunčia Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos padalinio, įgalioto vykdyti privalomojo nurodymo vykdymo kontrolę, vadovui.
18. Privalomųjų nurodymų terminų pratęsimą reglamentuoja Įstatymas ir aplinkos ministro įsakymas, o privalomųjų nurodymų įvykdymo kontrolė vykdoma pagal Aplinkos
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarką.
19. Privalomojo nurodymo eilutė apie termino pratęsimą pildoma ne vėliau termino privalomajam nurodymui įvykdyti pabaigos, nurodant Komisijos dėl terminų sprendimo
datą ir registracijos numerį.
20. Privalomojo nurodymo eilutę apie privalomojo nurodymo įvykdymą pildo pareigūnas, atlikęs patikrinimą ar kitokiu būdu nustatęs, kad jis įvykdytas (neįvykdytas,
netinkamai įvykdytas, įvykdytas iš dalies).
21. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms po to, kai privalomasis nurodymas įteiktas, pareigūnas, kuriam tapo žinomos šios aplinkybės, surašo apie tai tarnybinį pranešimą Aplinkos
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriui, kuris sprendžia dėl privalomojo nurodymo panaikinimo institucijos iniciatyva.
22. Apie institucijos iniciatyva panaikintą privalomąjį nurodymą informuojamas asmuo, kuriam jis buvo duotas (siunčiamas priimtas sprendimas, nurodant apskundimo tvarką).
Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus
2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. AD1-127
3 priedas
PRIVALOMOJO NURODYMO ĮVYKDYMO KONTROLĖS TVARKA
1. Privalomojo nurodymo įvykdymo kontrolės tvarka reglamentuoja įteikto privalomojo nurodymo registravimo, įvykdymo patikrinimų sekimo, patikrinimų tvarką ir veiksmus
neįvykdžius privalomojo nurodymo.
2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) valdybos, kurios kontroliuojamoje teritorijoje turi būti įvykdytas privalomasis nurodymas,
viršininkas (toliau – valdybos viršininkas) užtikrina, kad tinkamai ir laiku būtų organizuojami privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimai. Valdybos viršininkas organizuoja sekamų,
atitinkamos valdybos kontroliuojamoje teritorijoje vykdomų privalomųjų nurodymų registraciją (gali būti ir elektroninė), privalomųjų nurodymų įvykdymų patikrinimus laiku bei šių
patikrinimų įvertinimą (vizavimą). Organizuodamas šią veiklą, valdybos viršininkas gali įgalioti pavaldžius darbuotojus vykdyti šioje tvarkoje nurodytas funkcijas. Informacija apie
valdybos teritorijoje vykdomų privalomųjų nurodymų eigą turi būti nuolat prieinama atitinkamos valdybos viršininkui.
3. Įteikus (išsiuntus) privalomąjį nurodymą, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas (toliau – pareigūnas) privalomojo nurodymo kopiją su žyma, kada ir kokiu būdu
(adresu) privalomasis nurodymas buvo įteiktas (išsiųstas), siunčia valdybos viršininkui ar jo įgaliotam asmeniui (toliau – atsakingas asmuo) arba, jeigu organizuotas elektroninis
privalomųjų nurodymų registravimas, įkelia kopiją į elektroninį valdybos privalomųjų nurodymų sekimo žurnalą.
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4. Patikrinimas dėl privalomojo nurodymo įvykdymo turi būti atliktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie privalomojo nurodymo įvykdymą gavimo dienos, o
jeigu informacija apie privalomojo nurodymo įvykdymą nepateikta – per 5 darbo dienas nuo privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos.
5. Patikrinimą dėl privalomojo nurodymo įvykdymo paprastai atlieka pareigūnas, surašęs privalomąjį nurodymą. Dėl šio pareigūno užimtumo, nedarbingumo, rotacinių patikrinimų
atvejais ar dėl kitų aplinkybių šiam pareigūnui negalint atlikti patikrinimo, patikrinimą atlieka bet kuris kitas, atsakingo asmens paskirtas pareigūnas.
6. Patikrinimas paprastai atliekamas surašant patikrinimo aktą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 18 d.įsakymu Nr. D1-145 patvirtintu Ūkio
subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašu ir jį detalizuojančiais Departamento direktoriaus įsakymais.
7. Patikrinimas gali būti neatliekamas, kai turima patikimos informacijos, kad asmuo privalomąjį nurodymą įvykdė (pvz., pateikti privalomuoju nurodymu reikalaujami
dokumentai, pateiktos ataskaitos kompetetingai institucijai ar pan.) ir patikrinimo akto surašymas būtų formalus.
8. Jeigu atliekant patikrinimą dėl privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktas nerašomas, patikrinimas įforminamas tarnybiniu pranešimu atsakingam asmeniui,
konstatuojant vietos apžiūros, kompiuterinės patikros ar kitokiais būdais nustatytas faktines aplinkybes ir padarant išvadą, ar privalomasis nurodymas įvykdytas visiškai, iš dalies, ar
neįvykdytas.
9. Patikrinimo aktas ar tarnybinis pranešimas siunčiamas atsakingam asmeniui arba keliamas į elektroninį žurnalą kaip privalomojo nurodymo priedas. Atsakingas asmuo jį
pavizuoja (sutinka su patikrinimo išvadomis ir pagrindimu), pateikia pastabų dėl atlikto patikrinimo arba nurodo atlikti pakartotinį patikrinimą. Jeigu pastabų neturima, sekamame
privalomajame nurodyme ir originaliame egzemplioriuje užpildoma privalomojo nurodymo eilutė apie privalomojo nurodymo įvykdymą.
10. Jei privalomasis nurodymas įvykdytas iš dalies ar įvykdytas netinkamai, patikrinimo akte ar tarnybiniame pranešime turi būti pasiūlyti tolesni Departamento veiksmai.
11. Jeigu privalomasis nurodymas įvykdytas, apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, telefonu, elektroniniu paštu ar laišku, arba tuo būdu, kuriuo nurodė ūkio
subjektas jį informuoti apie privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo rezultatus, informuojamas asmuo, kuriam buvo duotas privalomasis nurodymas. Jei patikrinimo aktas ūkio
subjektui įteiktas, pakartotinai jo informuoti nereikia.
12. Kai privalomuoju nurodymu buvo nurodyta sustabdyti įrenginio ar jo dalies eksploatavimą ar kitą veiklą, atlikus patikrinimą ir padarius išvadą, kad įgyvendintos privalomajame
nurodyme nurodytos sąlygos, per 10 punkte nurodytą terminą pareigūnas privalo raštu (paštu ar el.paštu) informuoti asmenį, kad privalomasis nurodymas įvykdytas, o sąlygos
įgyvendintos. Pranešimas ir išsiuntimo data saugoma kartu su privalomuoju nurodymu.
13. Jei patikrinimo metu nustatoma, kad privalomasis nurodymas neįvykdytas, pareigūnas surašo administracinio nusižengimo protokolą ir (ar) juridinio asmens padaryto
pažeidimo protokolą, visą turimą medžiagą nedelsdamas perduoda Departamento Teisės departamento Administracinių bylų nagrinėjimo teritoriniam skyriui nagrinėti administracinės
bylos privalomojo nurodymo nevykdymą ar tolesnei kontrolei (jei surašytas protokolas su administraciniu nurodymu) ir Civilinių bylų ir teisės skyriui dėl ieškinio teismui pateikimo
dėl asmens įpareigojimo įvykdyti privalomąjį nurodymą.
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Įsigaliojo 2020-11-19.

DĖMESIO! NAUJAS TEISĖS AKTAS!

Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bdf7036229df11eb8c97e01ffe050e1c?jfwid=fhhu5miyu

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VYKDOMOS ŪKINĖS VEIKLOS KELIAMOS RIZIKOS APLINKAI VERTINIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO
2020 m. lapkričio 17 d. Nr. AD1-350
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsniu ir Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.11–7.12 papunkčiais:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus ar taršos leidimus, keliamos rizikos aplinkai vertinimo
tvarkos aprašą;
1.2. Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos, kuriai nereikia gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ar taršos leidimų, keliamos rizikos aplinkai vertinimo
tvarkos aprašą.
2. P a v e d u Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento teritorinių aplinkos kokybės kontrolės skyrių ir Aplinkos apsaugos
departamento prie Aplinkos ministerijos teritorinių valdybų inspekcijų vadovams užtikrinti, kad, rengiant metinį ūkio subjektų patikrinimo planą, būtų vadovaujamasi šio įsakymo 1
punktu patvirtintais Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašais.
Direktorė
<...>
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Įsigaliojo 2021-01-01.

DĖMESIO! NAUJAS TEISĖS AKTAS!

Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/63aec6f0291611eb8c97e01ffe050e1c?jfwid=32wf8ppl

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO
2020 m. lapkričio 17 d. Nr. D1-696
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 61 straipsnio 9 dalimi:
1 . T v i r t i n u Valstybinių laboratorinių tyrimų kainų nustatymo metodiką (pridedama).
2. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.
Laikinai einantis
aplinkos ministro pareigas
<...>
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Įsigaliojo 2021-07-31.

NAUJAS TEISĖS AKTAS!

Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d7cf0040f12a11eb9f09e7df20500045
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMO, PLANAVIMO, PAVEDIMŲ VYKDYTI TYRIMUS TEIKIMO IR VYKDYMO, VALSTYBINIŲ
LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO IR PAVEDIMO VYKDYTI VALSTYBINIUS LABORATORINIUS TYRIMUS FORMOS
PATVIRTINIMO
2021 m. liepos 30 d. Nr. D1-449
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 61 straipsnio 2 ir 7 dalimis:
1 . T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Valstybinių laboratorinių tyrimų organizavimo, planavimo, pavedimų vykdyti tyrimus teikimo ir vykdymo, valstybinių laboratorinių tyrimų rezultatų teikimo tvarkos aprašą;
1.2. Pavedimo vykdyti valstybinius laboratorinius tyrimus formą.
2. P a v e d u :
2.1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriui ir (ar) jo įgaliotiems asmenims teikti pavedimus Aplinkos apsaugos agentūrai vykdyti valstybinius
laboratorinius tyrimus;
2.2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriui iki 2021 m. rugsėjo 1 d. patvirtinti rekomendacijas dėl pavedimuose vykdyti valstybinius
laboratorinius tyrimus nurodomų reikalingų atlikti laboratorinių tyrimų, esant tipinei taršai.
3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. 374 „Dėl Teršalų normatyvų viršijimo fiksavimo ir sankcijų taikymo dokumentų
registracijos“;
3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. 652 „Dėl Aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės sistemos nuostatų
patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;
3.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. D1-443 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei reikalingų laboratorinių tyrimų ir matavimų
organizavimo“.

Aplinkos ministras
<...>
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PAKEISTOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ,
VYKDANT APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĘ KONTROLĘ, TAISYKLĖS

Įsigaliojo 2021-08-03.

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ, VYKDANT APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĘ KONTROLĘ, TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO
2020 m. gruodžio 14 d. Nr. AD1-378
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 14 straipsnio
2 dalimi bei įgyvendindama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. D1-145 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 327 „Dėl Kontroliuojamų objektų
tikrinimo dažnumo nustatymo regionų aplinkos apsaugos departamentuose tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios“ 2 punktą:
t v i r t i n u Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisykles (pridedama).
Direktorė

Olga Vėbrienė
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. AD1-378

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ VYKDANT APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĘ KONTROLĘ TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Aplinkos apsaugos
departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašo (toliau – Patikrinimų planas) sudarymo kriterijus, ūkio subjektų veiklos
patikrinimų tikslus, rūšis, planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus, patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarką, trukmę, dokumentų patikrinimo ir veiksmų, nustačius
teisės aktų pažeidimus, tvarką.
2.
Taisyklės netaikomos ir ūkio subjekto veiklos patikrinimu nėra laikomas kelių, vandens, geležinkelių, oro transporto priemonėmis gabenamų krovinių ir (ar) jų dokumentų
tikrinimas kelyje, išsiuntimo ir (ar) paskirties vietoje, vykdant atliekų vežimo tranzitu per Lietuvos Respubliką, išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimo į Lietuvos Respubliką
ir (ar) vežimą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių sutarčių reikalavimų laikymąsi. Taisyklių nuostatos
planuojant ir vykdant mokesčių už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius mokėjimo kontrolę taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja šių mokesčių mokėjimo tvarką nustatantys
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teisės aktai ir Mokesčio už aplinkos teršimą ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius kontrolės vidaus tvarkos aprašas, patvirtintas Departamento direktoriaus įsakymu. Departamento
Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamentas planinius patikrinimus vykdo pagal atskirai ruošiamą ir neviešinamą tikrinamų ūkio subjektų sąrašą.
3.
Ūkio subjektų veiklos planiniai ir neplaniniai patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. balandžio 4 d. rekomendacija 2001/331/EB, nustatančia minimalius aplinkosauginių tikrinimų
valstybėse narėse kriterijus, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, ir šiomis Taisyklėmis.
4.
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
4.1. Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė (toliau – kontrolė) – Departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų (toliau – pareigūnas) veikla ūkio subjektų,
kitų fizinių ir juridinių asmenų atžvilgiu, kuria siekiama užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, pasireiškianti aplinkos apsaugą ir
gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų prevencija, pažeidimų nutraukimu bei šių pažeidimų padarymu kaltų asmenų nustatymu, jų
patraukimu teisinėn atsakomybėn.
4.2. Kontrolę atliekantis administracijos padalinys – Departamento administracijos padalinys, esantis kito administracijos padalinio sudėtyje, kurio pagrindinis vykdomos
veiklos uždavinys – vykdyti ūkio subjektų kontrolę (Aplinkos kokybės departamento bei Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento skyriai ir teritorinių valdybų inspekcijos).
4.3. Savarankiškas administracijos padalinys – Departamento administracijos padalinys, nesantis kito administracijos padalinio sudėtyje (Aplinkos kokybės departamentas,
Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamentas, Imuniteto tarnyba ir teritorinės valdybos).
4.4. Ūkio subjekto veiklos patikrinimas (toliau – patikrinimas) – Departamento pareigūnų vykdomi veiksmai (ūkio subjekto dokumentų, darbų patikrinimas, tyrimas,
inspektavimas, dokumentų poėmis ir kiti), kuriais tikrinama ūkio subjekto veikla.
5.
Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose aplinkos apsaugą.
II SKYRIUS
PATIKRINIMŲ TIKSLAS, RŪŠYS IR BENDROSIOS PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMO BEI VYKDYMO NUOSTATOS
6.
Patikrinimų tikslas – nustatyti, kaip ūkio subjektai laikosi teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reikalavimus, vertinti informaciją
apie ūkio subjektus, teikti metodinę pagalbą ūkio subjektams, įvertinti konkretaus ūkio subjekto keliamą riziką aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai bei įgyvendinti kitas priemones,
užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių.
7.
Ūkio subjektų patikrinimų metu tikrinama ūkinė veikla:
7.1. atliekų tvarkymas (visi tvarkymo būdai, atsakomybės principo „teršėjas moka“ taikymas, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išdavimas);
7.2. nuotekų tvarkymas (valymas ir išleidimas);
7.3. aplinkos oro taršos kontrolė (oro taršos šaltinių, oro valymo įrenginių eksploatavimas);
7.4. mokesčių už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimas ir deklaravimas;
7.5. cheminių medžiagų ir cheminių mišinių naudojimas (gamyba, importas, platinimas, ruošimas ir naudojimas);
7.6. genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimas;
7.7. gyvosios gamtos išteklių naudojimas (žvejyba, medžioklė, prekyba, laikymas);
7.8. gamtos išteklių gavyba (naudingos iškasenos, vanduo, geoterminė energija);
7.9. savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimas;
7.10. kita aplinkos apsaugos teisės aktais reglamentuojama ūkinė veikla (užterštų teritorijų tvarkymas, laivų eksploatavimas, vandens telkinio įžuvinimas, vandens telkinio
apsaugos juostų ir zonų, hidrotechnikos statinių eksploatavimas, tvenkinio lygio reguliavimas, degalinių eksploatavimas, laukų tręšimas mėšlu ir srutomis ir pan.).
8.
Ūkio subjektų veiklos patikrinimai skirstomi į:
8.1. planinius patikrinimus;
8.2. neplaninius patikrinimus.
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9.
Ūkio subjektų planiniai ir neplaniniai patikrinimai pagal tikrinamas ūkines veiklas skirstomi į:
9.1. teminius patikrinimus – konkrečiai vienai ūkinei veiklai patikrinti;
9.2. išplėstinius patikrinimus – ne mažiau kaip dviejų ūkinių veiklų patikrinimas.
10. Planiniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai atliekami vadovaujantis Departamento direktoriaus patvirtintu Patikrinimu planu, parengtu vadovaujantis Taisyklių III
skyriaus nuostatomis.
11. Neplaniniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai atliekami siekiant ištirti ir (ar) patikrinti Departamente gautą ar visuomenės informavimo priemonėse paskelbtą informaciją
apie aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, galimų aplinkos apsaugos sritis reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų
tikimybę, įvertinti ankstesnių ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu nustatytų pažeidimų pašalinimą.
12. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės metodai:
12.1. išvykti į ūkio subjektą:
12.1.1. ūkio subjekto prašymu suteikti reikalingą metodinę pagalbą, išskyrus atvejus, kai yra išsiųstas pranešimas apie atliekamą patikrinimą ar atliekamas patikrinimas
(pabaigus užpildoma konsultacinė pažyma, nurodyta Taisyklių 3 priede);
12.1.2. atlikti ūkio subjekto veiklos planinį patikrinimą Taisyklių bei kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka;
12.1.3. neplanine tvarka patikrinti nustatyta tvarka pateiktos informacijos apie ūkio subjektą tikrumą ir teisingumą;
12.1.4. teisės aktų numatytiems aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslams pasiekti;
12.2. nevykti į ūkio subjektą:
12.2.1. rengti ir skleisti prevencinę informaciją, konsultuoti ūkio subjektus telefonu, raštu, priimant įstaigoje;
12.2.2. tikrinti ir vertinti pateiktas ūkio subjektų ataskaitas ir kitus patikrinimui reikalingus dokumentus.
13. Esant viešųjų ir privačių intereso konflikto požymiams, nustatytiems Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, pareigūnai privalo nustatyta
tvarka pateikti prašymą nusišalinti.
III SKYRIUS
PATIKRINIMŲ PLANO SUDARYMAS
14. Kontrolę atliekantys administracijos padaliniai privalo nuolat atnaujinti (patikslinti) turimus jų veiklos teritorijoje prižiūrimų ūkio subjektų sąrašus pagal ūkinės veiklos
sritis bei duomenis apie jų vykdomą ūkinę veiklą. Kontrolę atliekančių administracijos padalinių vadovai atsakingi už šių sąrašų tikslumą bei išsamumą.
15. Kontrolę atliekantys administracijos padaliniai kasmet iki gruodžio 15 d., vadovaudamiesi Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos, kuriai reikia gauti taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimus ar taršos leidimus, keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašu bei Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos, kuriai nereikia gauti taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ar taršos leidimų, keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintais Departamento direktoriaus 2020 m. lapkričio 17 d.
įsakymu Nr. AD1-350 „Dėl Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ (toliau – Aprašai), užpildo duomenis apie ūkio
subjektų vykdomos veiklos rizikos dydžio nustatymą ir juos pateikia Departamento Veiklos organizavimo skyriui. Departamento Veiklos organizavimo skyrius ne vėliau kaip per 5
darbo dienas nuo galutinių duomenų gavimo dienos Departamento direktoriui parengia apibendrintus patikrinimų planavimo duomenis, įžvalgas ir (ar) pasiūlymus dėl ateinančių metų
patikrinimų planavimo ir juos suderina su Departamento direktoriumi Vieningoje dokumentų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VDVIS). Kontrolę atliekančių administracijos
padalinių vadovai atsakingi už tinkamą ūkio subjektų vykdomos veiklos rizikos dydžio nustatymą bei šių duomenų pateikimą laiku Veiklos organizavimo skyriui. Veiklos organizavimo
skyriaus vedėjas atsakingas už tinkamą ir savalaikį ateinančių metų tikrinamų ūkio subjektų sąrašo sudarymą.
16. Departamento Veiklos organizavimo skyrius per 10 darbo dienų nuo apibendrintų patikrinimų planavimo duomenų su Departamento direktoriumi suderinimo parengia
Patikrinimų plano projektą pagal Taisyklių 1 priedo formą, nurodydamas tikrinamo ūkio subjekto duomenis, patikrinimą atliekantį Departamento administracijos padalinį, tikrinamą
ūkinę veiklą ir juos pateikia derinti Savarankiškiems administracijos padaliniams.
17. Savarankiški administracijos padaliniai, gavę Patikrinimų plano projektą bei vadovaudamiesi Departamento einamųjų metų Korupcijos prevencijos priemonių plane
planiniams patikrinimams organizuoti nurodytomis priemonėmis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas užpildo likusią informaciją ir pateikia ją Veiklos organizavimo skyriui, kuris ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas parengtą Departamento Patikrinimų planą teikia tvirtinti Departamento direktoriui.
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18. Departamento Veiklos organizavimo skyrius organizuoja ir koordinuoja Departamento Patikrinimų plano parengimą, kurį kasmet iki vasario 1 d. teikia tvirtinti
Departamento direktoriui.
19. Ūkio subjektų patikrinimų planas sudaromas vadovaujantis:
19.1. ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimu grįstu tikrinimo dažnumu;
19.2. teisės aktais reglamentuotu konkrečios ūkinės veiklos tikrinimo periodiškumu;
19.3. nustatytais metiniais aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetais.
20. Kai ūkio subjektas vykdo kelias tikrinamas ūkines veiklas, einamaisiais metais tikrinama (-os) ūkinė (-ės) veikla (-os) nustatoma (-os) atsižvelgiant į nustatytus metinius
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės prioritetus, ūkio subjektui nustatytą rizikos dydį įtakojusius ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo veiksnius (veiklos rūšį ir (ar)
priimtą administracinį sprendimą), metiniame Departamento veiklos plane suplanuotas priemones, teisės aktais nustatytą konkrečios ūkinės veiklos tikrinimo periodiškumą. Tuo atveju,
jeigu ūkio subjekto konkreti tikrinama ūkinė veikla 5 metų laikotarpiu nebuvo tikrinta, būtina ją patikrinti per artimiausią šio ūkio subjekto planinį patikrinimą.
21. Patikrinimų planas tvirtinamas ir gali būti keičiamas Departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu. Patikrinimų plano keitimą koordinuoja Departamento
Veiklos organizavimo skyrius. Savarankiško administracijos padalinio vadovai tarnybiniu pranešimu informuoja Departamento Veiklos organizavimo skyriaus vedėją apie poreikį atlikti
Patikrinimų plano pakeitimus, nurodydami konkrečius pakeitimus ir motyvus. Departamento Veiklos organizavimo skyrius apie poreikį atlikti Patikrinimų plano pakeitimus informuoja
Departamento direktorių ar jo įgaliotą asmenį, kuris priima sprendimą (rezoliuciją) dėl Patikrinimų plano pakeitimo.
22. Už Patikrinimų plano tinkamą vykdymą ir jo pakeitimų inicijavimą laiku atsakingi savarankiškų administracijos padalinių vadovai.
23. Planinį išplėstinį patikrinimą atlieka ne mažiau kaip du pareigūnai.
24. Po leidimo ar (ir) licencijos išdavimo šešis mėnesius neatliekami planiniai ūkio subjektų leidime ar (ir) licencijoje reglamentuotos veiklos patikrinimai, išskyrus atvejus,
kai leidimas ar (ir) licencija ūkio subjektui išduotas be patikrinimo. Ši nuostata netaikoma, jeigu Departamento veiklos tikslams pasiekti būtini dažni planiniai patikrinimai, grindžiami
potencialia pažeidimų rizika.
25. Patvirtintas ar pakeistas Patikrinimų planas, nuasmeninus pareigūnų bei ūkio subjektų – fizinių asmenų – vardus ir pavardes, skelbiamas per 3 darbo dienas nuo
Patikrinimų plano patvirtinimo ar pakeitimo Departamento interneto svetainėje http://aad.lrv.lt/lt/, skiltyje „Administracinė informacija“ à „Ūkio subjektų priežiūra“.
IV SKYRIUS
PATIKRINIMĄ ATLIEKANČIO PAREIGŪNO TEISĖS IR PAREIGOS
26. Pareigūnas, atlikdamas patikrinimą, turi teisę:
26.1. gauti paaiškinimus žodžiu ir raštu iš tikrinamo ūkio subjekto atstovų ar įgaliotų asmenų;
26.2. pateikęs tarnybinį pažymėjimą, atlikti patikrinimą, laisvai įeiti į tikrinamo ūkio subjekto teritoriją, objektą, patalpas darbo metu, tikrinti dokumentus bei kitus patikrinimui
reikalingus informacijos šaltinius, turimas patalpas, technines priemones bei materialinę bazę;
26.3. gauti su tikrinama veikla susijusius dokumentus. Negalima reikalauti pateikti konkrečios prašomos formos duomenų ar dokumentų, jeigu jų rengimas nenumatytas teisės
aktuose, tam reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;
26.4. surašyti Taisyklių 6 priede nurodytos formos apžiūros aktą, siekdamas nustatyti faktines aplinkybes apie ūkio subjektą;
26.5. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatytais atvejais patekti į ūkio subjektų privačią teritoriją be privačios teritorijos savininko,
valdytojo ar įgalioto atstovo;
26.6. pasitelkti kitų institucijų pareigūnus, siekiant patekti į privačią teritoriją;
26.7. patikrinimo metu paaiškėjus, kad yra būtinybė tikrinti ir kitas ūkio subjekto veiklos sritis, pareigūnas turi teisę pareikalauti ūkio subjekto pateikti papildomus dokumentus.
27. Pareigūnas, atlikdamas patikrinimą, privalo:
27.1. surinkti patikrinimui būtiną informaciją apie ūkio subjekto veiklą;
27.2. atvykęs prisistatyti ūkio subjektui ir (ar) ūkio subjekto atstovui, įsitikinti patikrinimo veiksmuose dalyvaujančio ūkio subjekto ir (ar) ūkio subjekto atstovo tapatybe ir
įgaliojimais;
27.3. patikrinimo metu dėvėti nustatyto pavyzdžio visą sukomplektuotą tarnybinę uniformą;
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27.4. patikrinti, ar surinkta informacija teisinga;
27.5. patikrinimo metu vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, ūkio subjektų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei Taisyklių nuostatomis;
27.6. teikti metodinę pagalbą ūkio subjektui pagal savo kompetenciją;
27.7. užpildyti kontrolinį klausimyną ir surašyti patikrinimo aktą, nustačius pažeidimus, nustatyti terminą jiems pašalinti ir (arba) pagal kompetenciją taikyti teisės aktuose
numatytas teisinio poveikio priemones;
27.8. patikrinimo metu nustačius administracinio nusižengimo sudėties požymius, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos įstatymo nustatyta tvarka juos padariusių fizinių ir juridinių asmenų atžvilgiu pradėti administracinio nusižengimo (nusižengimų) ir juridinio asmens padaryto pažeidimo
(pažeidimų) teiseną, surašyti privalomąjį nurodymą, įvertinti ir apskaičiuoti aplinkai padarytą žalą ir pasiūlyti tikrinamajam ūkio subjektui gera valia ją atlyginti;
27.9. patikrinimo metu nustatęs kitų, ne Departamento kompetencijai priskirtų, teisės aktų reikalavimų pažeidimų požymius, juos užfiksuoti patikrinimo rezultatų įforminimo
dokumentuose ir užtikrinti, kad apie tai raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis būtų informuotos kompetentingos valstybės institucijos;
27.10 užtikrinti, kad vaizdo fiksavimo ar stebėjimo priemonės (mobilios vaizdo stebėjimo kameros, automobiliniai vaizdo registratoriai ar kitos vaizdo stebėjimo priemonės) būtų
naudojamos Departamento direktoriaus įsakymu patvirtinta Vaizdo duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
V SKYRIUS
TIKRINAMO ŪKIO SUBJEKTO TEISĖS IR PAREIGOS
28. Tikrinamas ūkio subjektas privalo:
28.1. paskirti atsakingą (-us) asmenį (-is), kuris (-ie) dalyvautų atliekant patikrinimą bei bendradarbiautų su patikrinimą atliekančiu (-iais) pareigūnu (-ais);
28.2. vykdyti pareigūno teisėtus nurodymus ir netrukdyti jam įgyvendinti teisės aktais suteiktų teisių;
28.3. pateikti visus patikrinimui atlikti būtinus dokumentus, kompiuteriu tvarkomus duomenis bei kitą informaciją, jeigu jos rinkimas ir (ar) rengimas numatytas teisės aktuose;
28.4. sudaryti reikiamas patikrinimui atlikti sąlygas, kai patikrinimas atliekamas ūkio subjekto vykdomos veiklos vietoje.
29. Tikrinamas ūkio subjektas turi teisę:
29.1. teikti raštišką nuomonę, pastabas bei paaiškinimus dėl patikrinimo vykdymo bei patikrinimo akte nurodytos informacijos;
29.2. reikalauti, kad pareigūnas laikytųsi teisės aktuose numatytų procedūrų ir neviršytų suteiktų įgaliojimų;
29.3. informuoti Departamentą apie neteisėtus pareigūno veiksmus;
29.4. neteikti pareigūnui dokumentų, jeigu tuos pačius dokumentus jis yra pateikęs nors vienam priežiūrą atliekančiam viešojo administravimo subjektui. Atsisakydamas teikti
dokumentus, ūkio subjektas turi raštu nurodyti, kokiam priežiūrą atliekančiam viešojo administravimo subjektui šie dokumentai yra pateikti;
29.5. atsisakyti pateikti konkrečios prašomos formos duomenų ar dokumentų, jeigu jų rengimas nenumatytas teisės aktuose;
29.6. atsisakyti pateikti konkrečios prašomos formos duomenų ar dokumentų, jeigu tam reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai
didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis. Ūkio subjekto atsisakymas pateikti konkrečios prašomos formos duomenis ar dokumentus turi būti motyvuotas raštu.
VI SKYRIUS
PASIRENGIMO PLANINIAM PATIKRINIMUI TVARKA
30. Ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki planinio patikrinimo pradžios Kontrolę atliekantis administracijos padalinio pareigūnas privalo raštu arba elektroniniu paštu
informuoti ūkio subjektą apie numatomą vykdyti patikrinimą (Pranešimo apie planinį patikrinimą forma nurodyta šių Taisyklių 7 priede).
31. Ne vėliau kaip iki pranešimo apie planinį patikrinimą išsiuntimo ūkio subjektui dienos, bendrą planinį patikrinimą atliksiantys pareigūnai privalo suderinti bendro
patikrinimo metu planuojamus veiksmus, eigą ir tikrinamas konkrečias ūkio subjekto ūkines veiklas, eksploatuojamus įrenginius, tikrinamus dokumentus.
32. Bendro patikrinimo eigą (pranešimo apie planinį patikrinimą išsiuntimą, patikrinimo akto surašymą ir pan.) koordinuoja pareigūnas, patikrinimo plane nurodytas
pirmuoju.
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33. Bendro patikrinimo metu nustačius aplinkos apsaugą ir (ar) gamtos išteklių naudojimo reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, poveikio priemones taiko ir jų vykdymą
kontroliuoja tas pareigūnas, kuris teisės aktų pažeidimus nustatė pagal savo tikrinamą sritį, jeigu nesusitarta kitaip.
34. Bendri tarpinstituciniai planiniai patikrinimai organizuojami pagal šiuos tarpinstitucinius patikrinimus reglamentuojančius teisės aktus arba tarpinstitucinius susitarimus.
VII SKYRIUS
PLANINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKA
35. Ūkio subjektų veiklos planinius patikrinimus pareigūnai atlieka pagal patvirtintą Patikrinimų planą.
36. Jeigu, esant numatytam atitinkamos veiklos srities ūkio subjekto planiniam patikrinimui, atsiranda būtinybė vykdyti tos pačios veiklos srities patikrinimą neplanine
tvarka, tokiu atveju patikrinimas atliekamas vadovaujantis Taisyklių VIII skyriuje numatyta tvarka, o planinis patikrinimas laikomas atliktu ir pakartotinai neatliekamas. Informacija,
kuomet planinis patikrinimas laikomas atliktu, pateikiama Departamento Veiklos organizavimo skyriui Taisyklių 66 punkte nustatyta tvarka.
37. Planinis patikrinimas turi būti baigiamas per 20 darbo dienų nuo pranešime apie patikrinimą pradžią nurodytos datos. Planinis patikrinimas gali būti baigiamas per ilgesnį
nei 20 darbo dienų laikotarpį, kai planinis patikrinimas Taisyklių 38 punkte nustatyta tvarka yra pratęsiamas arba Taisyklių 39 punkte nustatyta tvarka sustabdomas.
38. Pareigūnas, atliekantis planinį patikrinimą ir nustatęs, kad dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės planinio patikrinimo baigti per Taisyklių 37 punkte nustatytą terminą,
ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki planinio patikrinimo termino, nustatyto Taisyklių 37 punkte, pabaigos pateikia tarnybinį pranešimą dėl planinio patikrinimo termino pratęsimo
Kontrolę atliekančio administracijos padalinio vadovui, kuris iki planinio patikrinimo termino pabaigos priima sprendimą (rezoliuciją) pratęsti planinio patikrinimo atlikimo terminą ne
daugiau kaip 20 darbo dienų ir apie priimtą sprendimą informuoja ūkio subjektą išsiųsdamas pranešimą.
39. Kai pasitelkus nešališkus ekspertus ar specialistus, turinčius reikiamų specialiųjų žinių ir (ar) reikiamą įrangą, dalyvauti patikrinime ir (ar) vertinti patikrinimo duomenis,
ir (ar) imti ėminius, ir (ar) atlikti tyrimus ir matavimus, kai reikalingos specialiosios žinios ir (ar) įranga, laukiama šių ekspertų ar specialistų išvados, ar kitais atvejais, kai egzistuoja
aplinkybės, dėl kurių patikrinimas negali būti atliekamas, Pareigūnas, atliekantis planinį patikrinimą, per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo, bet nepasibaigus Taisyklių 37
punkte nustatytam patikrinimo terminui, pateikia tarnybinį pranešimą dėl patikrinimo sustabdymo Kontrolę atliekančio administracijos padalinio vadovui, kuris priima sprendimą
(rezoliucija) dėl planinio patikrinimo sustabdymo ir apie priimtą sprendimą informuoja ūkio subjektą, išsiųsdamas pranešimą.
40. Sustabdžius planinį patikrinimą, jokie patikrinimo veiksmai nėra atliekami.
41. Pareigūnas, atliekantis planinį patikrinimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo planinio patikrinimo sustabdymo pagrindo pasibaigimo, pateikia tarnybinį pranešimą
Kontrolę atliekančio administracijos padalinio vadovui dėl patikrinimo atnaujinimo ir tęsimo, kuris per 3 darbo dienas priima sprendimą (rezoliuciją) ir apie priimtą sprendimą
informuoja ūkio subjektą, išsiųsdamas pranešimą.
42. Patikrinimo sustabdymo laikotarpis į patikrinimo laiką neįskaičiuojamas.
43. Planinis patikrinimas nepradedamas arba nutraukiamas, kai ūkio subjektas yra likviduotas.
44. Pareigūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 43 punkte nurodytos aplinkybės paaiškėjimo dienos pateikia tarnybinį pranešimą Kontrolę atliekančio
administracijos padalinio vadovui dėl patikrinimo neatlikimo arba nutraukimo, kuris per 3 darbo dienas priima sprendimą (rezoliucija) nepradėti planinio patikrinimo, o pradėjus –
planinį patikrinimą nutraukti.
VIII SKYRIUS
NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKA
45. Ūkio subjektų veiklos neplaninis patikrinimas atliekamas Taisyklių 47 ir 48 punkte nurodytiems asmenims surašius pavedimą atlikti patikrinimą (Pavedimo atlikti
patikrinimą forma nurodyta šių Taisyklių 2 priede) arba priėmus sprendimą dėl patikrinimo (Sprendimo dėl patikrinimo forma nurodyta šių Taisyklių 5 priede). Priėmus pavedimą atlikti
patikrinimą ūkio subjektą tikrina pavedime nurodyti pareigūnai, o priėmus sprendimą dėl patikrinimo ūkio subjektą tikrina tokį sprendimą priėmęs pareigūnas. Pavedimas atlikti
patikrinimą ir sprendimas dėl patikrinimo priimamas esant šio Taisyklių 46 punkte nurodytiems neplaninių patikrinimų pagrindams. Jeigu ūkio subjektas per paskutinius 6 mėnesius
(skaičiuojant nuo pagrindo atlikti neplaninį patikrinimą atsiradimo datos) neplanine tvarka turi būti tikrinamas antrą (ar daugiau) kartą, ūkio subjekto neplaninį patikrinimą turi atlikti
ne mažiau kaip du pareigūnai. Pavedimas arba sprendimas atlikti neplaninį patikrinimą registruojamas VDVIS.
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46. Ūkio subjektų veiklos neplaninis patikrinimas atliekamas esant vienam ar keliems pagrindams:
46.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą ar kitos valstybės
kompetentingos institucijos prašymą;
46.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;
46.3. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ūkio subjekto veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;
46.4. jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas.
47. Teisę priimti sprendimą dėl neplaninio patikrinimo atlikimo turi:
47.1. Savarankiškų administracijos padalinių vadovai ir Kontrolę atliekančių administracijos padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys;
47.2. Pareigūnai, jeigu būtina nedelsiant vietoje užfiksuoti aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, kad jis nebūtų nuslėptas, arba būtina nedelsiant nutraukti
tokį pažeidimą, kad nebūtų padaryta ar toliau daroma žala aplinkai. Apie priimtą sprendimą dėl patikrinimo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 valandą nuo sprendimo priėmimo
momento, telefonu (skambučiu ir (arba) SMS panešimu) arba elektroniniu laišku informuojamas tiesioginis vadovas ar jį pavaduojantis asmuo.
48. Pavedimą dėl neplaninio patikrinimo atlikimo priimti turi teisę:
48.1. Savarankiškų administracijos padalinių vadovai ir Kontrolę atliekančių administracijos padalinių vadovai ar juos pavaduojantys asmenys pavaldiems pareigūnams;
48.2. Departamento direktorius ar direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis Departamento vykdomą ūkio subjektų veiklos priežiūros sritį, Kontrolę atliekančių administracijos
padalinių, Savarankiškų administracijos padalinių ir Departamento Veiklos organizavimo skyriaus pareigūnams..
49. Pareigūnas, pradėdamas ūkio subjekto neplaninį patikrinimą, pateikia tikrinamam ūkio subjektui pavedimą atlikti patikrinimą arba sprendimą dėl patikrinimo ar
patvirtintas šių dokumentų kopijas. Pavedime atlikti patikrinimą arba sprendime dėl patikrinimo turi būti nuoroda į institucijos interneto svetainę, kurioje yra skelbiamos aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, tikrinamo ūkio subjekto teisės ir pareigos patikrinimo atlikimo metu (Taisyklių 4 priedas) ir ūkio subjektui taikoma administracinė atsakomybė
už atsisakymą pateikti informaciją ir (ar) netinkamą elgesį aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno atžvilgiu. Neplaninio patikrinimo trukmei taikomi Taisyklių 37 punkte
nurodyti reikalavimai.
50. Esant Taisyklių 46.1 punkte nurodytam pagrindui, Departamento direktorius gali priimti sprendimą neatlikti neplaninio patikrinimo, jeigu kompetentingas viešojo
administravimo subjektas ar kita valstybės kompetentinga institucija prašyme nepateikė naujų faktinių duomenų apie ūkio subjekto veiklos daromą poveikį aplinkai ar galimus aplinkos
apsaugos teisės aktų pažeidimus. Apie sprendimą neatlikti neplaninio patikrinimo pranešama Institucijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo ar prašymo gavimo dienos.
IX SKYRIUS
KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ TAIKYMAS
51. Ūkio subjektų veiklos planiniai ir neplaniniai patikrinimai, atliekami naudojantis Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintais kontroliniais klausimynais.
52. Kontroliniai klausimynai gali būti nenaudojami:
52.1. kontroliuojant ankstesnio patikrinimo metu duotų nurodymų pašalinti pažeidimus vykdymą ir (ar) vertinant pateiktų nurodymų įgyvendinimą;
52.2. dalyvaujant bendrose planiniuose ir neplaniniuose patikrinimuose, kurie organizuojami kitų viešojo administravimo subjektų iniciatyva;
52.3. tikrinant ūkio subjektą du ir daugiau kartų per paskutiniuosius metus, jeigu ankstesnio patikrinimo metu buvo naudojami atitinkami kontroliniai klausimynai.
53. Atliekant ūkio subjektų, turinčių Taršos integruotis prevencijos ir kontrolės leidimus ar Taršos leidimus, planinius ir neplaninius patikrinimus kontrolinis klausimynas
naudojamas visais atvejais, nepaisant to, kad ūkio subjektas yra tikrinamas du ar daugiau kartų ir ankstesnių patikrinimų metu buvo naudojami atitinkami kontroliniai klausimynai.
X SKYRIUS
TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI, KURIE PATIKRINIMO METU LAIKOMI MAŽAREIKŠMIAIS
54. Ūkio subjekto veiklos atitiktis teisės aktų reikalavimams, neįtrauktiems į atitinkamus kontrolinius klausimynus, vertinama tik išimtiniais atvejais Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 38 straipsnio nustatyta tvarka.
55. Teisės aktų reikalavimų pažeidimai, kurie laikomi mažareikšmiais ir tokių pažeidimų kriterijai nustatomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.
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XI SKYRIUS
VERSLO NAUJOKO STATUSAS
56. Verslo naujokas – tai naujai įsisteigusios įmonės, asmenys, įregistravę individualią veiklą arba įsigiję verslo liudijimus. Naujoko statusas trunka 12 mėnesių nuo ūkinės
veiklos įregistravimo Juridinių asmenų registre ar Valstybinėje mokesčių inspekcijose ar kitose valstybės įstaigose dienos arba nuo veiklos, susijusios su gamtos išteklių naudojimu ar
kuriai taikomi privalomi aplinkos apsaugos reikalavimai, pradžios. Tikrinant pirmus metus veikiantį ūkio subjektą jo atstovui įteikiama Departamento pasirašyta „Deklaraciją dėl pirmųjų
verslo metų“, ir už pirmojo patikrinimo metu nustatytas mažai pavojingas veikas netaikomos poveikio priemonės (baudos ar veiklos ribojimas, kai sustabdomos ar naikinamos veiklos
licencijos, leidimai, stabdoma ūkinė veikla).
57. Verslo naujokui patikrinimo metu suteikiama metodinė pagalba ir pateikiama su veiklos vykdymu susijusi metodinė medžiaga .
58. Verslo naujokas turi teisę kreiptis į Departamentą dėl konsultacijų, susijusių su tinkamu gamtos išteklių naudojimu ir aplinkos apsaugos reikalavimų taikymu.
Konsultacijos teikiamos atvykus į Departamentą, iš anksto suderintu laiku, telefonu, elektroniniu paštu arba raštu.
XII SKYRIUS
PATIKRINIMO UŽBAIGIMAS
59. Baigęs planinį ar neplaninį patikrinimą, pareigūnas ūkio subjektui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikrinimo ar tyrimo užbaigimo tikrinamam ūkio subjektui ar jo
atstovui pasirašytinai įteikia patikrinimo akto antrąjį egzempliorių (Taisyklių priedas Nr. 8) ir kontrolinį klausimyną, o nesant tokiai galimybei, patikrinimo aktą ir kontrolinį klausimyną
išsiunčia registruotu laišku tikrinamo ūkio subjekto registruotos buveinės adresu arba ūkio subjekto nurodytu el. paštu.
591. Baigus ūkio subjekto planinį ar neplaninį patikrinimą, Departamentas ne vėliau kaip per tris darbo dienas po patikrinimo akto surašymo informuoja Aplinkos apsaugos
agentūrą (toliau – AAA) kartu su lydraščiu pateikdamas patikrinimo aktą su visais jį pagrindžiančiais dokumentais, kai patikrinimo metu nustatoma (lydraštį rengia patikrinimo aktą
surašęs pareigūnas):
591.1. TIPK (leidime nustatyti leistinos taršos (kiekio ir (ar) koncentracijos), atliekų susidarymo, laikymo normatyvai viršijami) ar Taršos leidimo (nustatyti leistinos taršos
(kiekio ir (ar) koncentracijos), atliekų susidarymo, laikymo normatyvai) sąlygų nesilaikymas (šią informaciją nurodant ir lydraštyje);
591.2. TIPK ar Taršos leidimo sąlygų nesilaikymas (kiti nei 591.1 papunktyje nurodyti atvejai);
591.3. kad neįvykdytas Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatyta tvarka duotas privalomasis nurodymas sustabdyti įrenginio ar jo dalies eksploatavimą arba
sustabdyti veiklą;
591.4. kai Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo nustatytais atvejais nuo pažeidimo užfiksavimo dienos praėjus 6 mėnesiams pažeidimas nenutrauktas, išskyrus
atvejus, kai privalomuoju nurodymu pažeidimui pašalinti nustatytas ilgesnis terminas. Tokiu atveju informacija AAA pateikiama pasibaigus privalomojo nurodymo įvykdymo terminui;
591.5. kad pažeidimas, apie kurį informacija vadovaujantis 591.1-591.4 papunkčiais buvo pateikta AAA, pašalintas;
591.6. galimi TIPK, Taršos leidimo trūkumai (tame pačiame leidime numatytos dvi veiklavietės ir pan., šią informaciją nurodant lydraštyje).
592. Departamentas per tris darbo dienas informuoja AAA apie Departamento panaikintą duotą privalomąjį nurodymą, apie kurį informacija buvo teikta AAA (lydraštį rengia
privalomąjį nurodymą davęs pareigūnas ar pareigūnas, kuriam priskirta ūkio subjekto veiklos kontrolė).
593. Departamentas ne vėliau kaip per tris darbo dienas informuoja AAA (Teisės departamento specialistas informaciją pateikia lydraštyje, prideda pagrindžiančius
dokumentus):
593.1. gavęs įsiteisėjusį teismo sprendimą (nutarimą ar nutartį), kuriame konstatuota, kad atlikto patikrinimo metu nustatyti TIPK ar Taršos leidimo sąlygų pažeidimai iš tiesų
nebuvo padaryti;
593.2. jei teisminiame procese dėl patikrinimo metu nustatytų TIPK ar Taršos leidimo sąlygų pažeidimų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, turinčios įtakos TIPK ar
Taršos leidimų sąlygų pažeidimų konstatavimui.
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60. Departamento direktoriaus nustatyta tvarka ir atvejais surašomas Taisyklių 6 priede nustatytos formos apžiūros aktas. Apžiūros aktas surašomas vienu egzemplioriumi ir
saugomas kontrolę atlikusiame administracijos padalinyje. Už tinkamą patikrinimo rezultatų įforminimą atsako tikrinimą atlikę ir dokumentus surašę pareigūnai.
61. Savarankiškų administracijos padalinių vadovai turi užtikrinti, kad Kontrolę atliekančiuose administracijos padaliniuose būtų sudaromi jų kontroliuojamoje teritorijoje
prižiūrimų ūkio subjektų sąrašai, sudaromos ir tvarkomos dokumentų bylos (el. bylos) pagal Departamento dokumentacijos planą, kontroliuoti patikrinimų plano vykdymą, patikrinimo
įforminimo dokumentų kokybę, ar taikytos / taikomos reikiamos inspekcinės priemonės (reikalauti iš pavaldžių pareigūnų tinkamo ir reikiamo inspekcinių veiksmų atlikimo).
Rekomenduojama kiekvienam tikrinamam ūkio subjektui sudaryti atskirą dokumentų bylą.
62. Į bylas dedami šių dokumentų originalai arba jų kopijos:
62.1. ūkinės veiklos objekto eksploatavimui išduotas leidimas, įskaitant monitoringo programą, EMAS, ISO 14001 pažymėjimų kopijos bei ataskaitos, teiktos Departamentui;
62.2. patikrinimų aktai, raštai, pranešimai, skundai;
62.3. ūkio subjektui siųstos pastabos, duoti privalomieji nurodymai, apibendrinta informacija apie administracinių nusižengimų (administracinių teisės pažeidimų) bylas,
administracinių nusižengimų (administracinių teisės pažeidimų) bylų numeriai, protokolų ir (ar) nutarimų administracinių nusižengimų (administracinių teisės pažeidimų) bylose
numeriai ir datos, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso) straipsniai ir (ar) jų dalys, pagal kuriuos
taikyta administracinė atsakomybė arba protokolų ir (ar) nutarimų administracinių nusižengimų (administracinių teisės pažeidimų) bylose kopijos;
62.4. tyrimų arba aplinkos apsaugos ataskaitos, apžvalgos;
62.5. informacija apie praeityje įvykusius incidentus ir pažeidimus aplinkos apsaugos srityje, padarytos žalos aplinkai atvejus;
62.6. kita informacija.
XIII SKYRIUS
PAREIGŪNŲ VEIKSMŲ IR SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS
63. Pareigūnų veiksmai (neveikimas) ir sprendimai gali būti skundžiami Departamento direktoriui. Skundas turi būti paduotas per vieną mėnesį nuo skundžiamo dokumento
paskelbimo ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
64. Departamento direktoriaus sprendimas per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos gali būti skundžiamas administracinių ginčų komisijai arba administraciniam
teismui Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
XIV SKYRIUS
REIKALAVIMAI INFORMACIJOS APIE ATLIEKAMUS ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS PATIKRINIMUS PATEIKIMUI
65. Informacija apie atliekamą patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol patikrinimas nėra
baigtas, išskyrus informaciją apie atliekamo patikrinimo faktą.
66. Savarankiškų administracijos padalinių vadovai, pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui, per 10 darbo dienų elektroniniu paštu informuoja Departamento
Veiklos organizavimo skyriaus vedėją apie pasibaigusio ketvirčio planinių patikrinimų vykdymą, atliktus neplaninius patikrinimus, nustatytus pažeidimus ir pateikia informaciją apie
Patikrinimų plane nustatytais terminais neatliktus (nepradėtus vykdyti) planinius patikrinimus bei nurodo motyvuotas priežastis. Departamento Veiklos organizavimo skyrius gautą
informaciją išanalizuoja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos parengia Ūkio subjektų patikrinimo rezultatų ataskaitą (toliau – Ataskaita), kurioje turi
būti nurodyti tikrintų ūkio subjektų skaičius, tikrintų ūkinių veiklų skaičius, nustatytų pažeidimų skaičius, taikytų teisinio poveikio priemonių skaičius ir kita aktuali informacija ir ją
paskelbia Departamento interneto svetainėje http://aad.lrv.lt/lt/.
67. Pasibaigus kalendoriniams metams, rengiama ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui teikiama metinė vykdytos veiklos ataskaita.
68. Informaciją, susijusią su ūkio subjektų kontrole, kai kyla abejonių dėl teisės aktų reikalavimų pagrįstumo, Departamento Veiklos organizavimo skyrius, suderinęs su
Departamento direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui.
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XV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
69. Savarankiški administracijos padaliniai bendradarbiauja su ūkio subjektais, konsultuoja ūkio subjektus Departamento kompetencijos klausimais ir atlieka kitus
prevencinius veiksmus, kuriais siekiama užkirsti kelią galimiems teisės pažeidimams. Metodinės pagalbos principas netaikomas ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu, jeigu jo
taikymas trukdo siekti ūkio subjektų veiklos kontrolės tikslų, susijusių su teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrole, laikytis specialiuosiuose kontrolę reglamentuojančiuose įstatymuose
ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ar Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse įtvirtintų atitinkamai kontrolei keliamų reikalavimų.
70. Pareigūnai, atsižvelgę į patikrinimo rezultatus ar nustatę teisės aktų pažeidimus, ūkio subjektams taiko poveikio priemones įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų
nustatyta tvarka. Patikrinimo metu nustačius leidimo ar (ir) licencijos sąlygų nesilaikymo atvejį, tikrinant ūkio subjektų leidime ar (ir) licencijoje reglamentuotą veiklą, pažeidimą
nustatęs kontrolę vykdantis pareigūnas turi vykdyti pažeidimų pašalinimo kontrolę, t. y. ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo atlikto patikrinimo įsitikinti dėl nustatyto pažeidimo
pašalinimo.
71. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijais negali būti paskirtų nuobaudų skaičius, baudų dydis ar kiti
su sankcijų ūkio subjektams taikymu susiję rodikliai.
72. Departamento interneto svetainėje http://aad.lrv.lt/lt/, skiltyje „Administracinė informacija“ à „Ūkio subjektų priežiūra“ Departamento Veiklos organizavimo skyrius
skelbia informaciją apie:
72.1.Pareigūnų ir tikrinamų ūkio subjektų teises ir pareigas patikrinimo atlikimo metu ir ūkio subjektui taikomą atsakomybę už atsisakymą teikti informaciją ir (ar) už aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymą;
72.2. Pareigūnams ir tikrinamiems asmenims taikomą baudžiamąją atsakomybę už kyšio ėmimą ir (ar) kyšio siūlymą ar davimą;
72.3. Pareigūnams taikomą tarnybinę atsakomybę už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimus.
<...>
Įsigaliojo 2021-07-29.
Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e18d380ef6311eb9f09e7df20500045
APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ
2021 m. liepos 27 d. Nr. AD1-282
Vilnius
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Įsigaliojo 2021-08-01 (Šio įsakymo 2 punktas įsigalioja sekančią dieną po įsakymo paskelbimo.)
Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cbf97d60ef1111eb866fe2e083228059
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. D1-322 „DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS PAŽEIDIMAI
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Eil.
Nr.

NEGALIOJA/GALIOJA TERMINUOTAI

1.

Galiojo iki 2020-04-30.
47 straipsnis. Rašytinis įspėjimas
Nustačius šio įstatymo 55, 57, 76, 93, 94, 107, 109, 112 straipsniuose numatytus
pažeidimus, juridinis asmuo įspėjamas raštu ir jam nustatomas protingas terminas
nustatytiems pažeidimams pašalinti, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 kalendorinės
dienos ir ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų. Išimtiniais atvejais pagal motyvuotą
juridinio asmens prašymą, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, terminas nustatytam
pažeidimui pašalinti gali būti vieną kartą pratęstas, tačiau ne daugiau kaip 15
kalendorinių dienų.
Kai šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose straipsniuose numatyti pažeidimai nustatomi
juridinio asmens įgalioto atstovo akivaizdoje, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas įspėjimas
įteikiamas jam pasirašytinai, kitais atvejais – siunčiamas registruotu laišku Juridinių
asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo
kitą korespondencijos įteikimo adresą, arba elektroniniu paštu Juridinių asmenų registre
nurodytu elektroninių siuntų pristatymo adresu.
Jeigu per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pažeidimas nepašalinamas, pradedama
bylos dėl ekonominės sankcijos skyrimo teisena.

2.

–

NAUJI PAKEITIMAI!
Įsigaliojo 2020-05-01.
47 straipsnis. Rašytinis įspėjimas
Nustačius šio įstatymo 55 straipsnio 5 dalyje, 57 straipsnio 1, 3, 5 dalyse, 76
straipsnio 1 dalyje, 93 straipsnio 1, 4 dalyse, 94 straipsnio 1, 4 dalyse, 107 straipsnio
1 ir 4 dalyse, 109 straipsnio 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20 dalyse, 112 straipsnio
1 dalyje numatytus pažeidimus, juridinis asmuo įspėjamas raštu ir jam nustatomas
protingas terminas nustatytiems pažeidimams pašalinti, kuris negali būti trumpesnis
kaip 7 kalendorinės dienos ir ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų. Išimtiniais
atvejais pagal motyvuotą juridinio asmens prašymą, atsižvelgiant į objektyvias
aplinkybes, terminas nustatytam pažeidimui pašalinti gali būti vieną kartą pratęstas,
tačiau ne daugiau kaip 15 kalendorinių dienų.
Kai šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose straipsniuose numatyti pažeidimai nustatomi
juridinio asmens įgalioto atstovo akivaizdoje, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas
įspėjimas įteikiamas jam pasirašytinai, kitais atvejais – siunčiamas registruotu
laišku Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai
juridinis asmuo nurodo kitą korespondencijos įteikimo adresą, arba elektroniniu
paštu Juridinių asmenų registre nurodytu elektroninių siuntų pristatymo adresu.
Jeigu per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pažeidimas nepašalinamas,
pradedama bylos dėl ekonominės sankcijos skyrimo teisena.
Įsigalios 2022-01-01.
551 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už neteisėtą šalutinių produktų,
nurodytų Atliekų tvarkymo įstatyme, atliekų, žaliavų ir produktų patekimą už
teritorijos, kurioje vykdoma leidime nurodyta ūkinė veikla, ribų, kai ūkinės veiklos
objektui eksploatuoti ar ūkinei veiklai vykdyti išduotas taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimas arba taršos leidimas
Šalutinių produktų, nurodytų Atliekų tvarkymo įstatyme, atliekų, žaliavų ir
produktų patekimas už teritorijos, kurioje vykdoma leidime nurodyta ūkinė veikla,
ribų, kai tokios ūkinės veiklos objektui eksploatuoti ar tokiai ūkinei veiklai vykdyti
išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas ir kai tai nenumatyta
leidimo sąlygose, aplinkos apsaugos normatyvuose ir aplinkos apsaugos
standartuose, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.
Šalutinių produktų, nurodytų Atliekų tvarkymo įstatyme, atliekų, žaliavų ir
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Galiojo iki 2020-12-31.
57 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už ūkio subjekto aplinkos monitoringą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimą
Ūkio subjekto aplinkos monitoringo duomenų nepateikimas kompetentingoms
institucijoms po rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki
trijų šimtų eurų.
Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą
nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
Ūkio subjekto metinių aplinkos monitoringo ataskaitų nepateikimas kompetentingoms
institucijoms po rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki
keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
Šio straipsnio 3 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą
nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos nepateikimas kompetentingoms
institucijoms po rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
Šio straipsnio 5 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą
nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
Akivaizdžiai neteisingų ar suklastotų ūkio subjekto aplinkos monitoringo duomenų ar
aiškiai aplaidžiai parengtų metinių aplinkos monitoringo ataskaitų pateikimas
kompetentingoms institucijoms užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
Šio straipsnio 7 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą
nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Galiojo iki 2020-04-30.
126 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už privalomojo nurodymo
neįvykdymą
Neįvykdymas laiku ar aiškiai aplaidus įvykdymas reikalavimų, nustatytų aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuris buvo
duotas iškilus grėsmei, kad bus padarytas aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimas, arba
neįvykdymas laiku ar aiškiai aplaidus įvykdymas reikalavimų, nustatytų aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuris buvo

produktų patekimas už teritorijos, kurioje vykdoma leidime nurodyta ūkinė veikla,
ribų, kai tokios ūkinės veiklos objektui eksploatuoti ar tokiai ūkinei veiklai vykdyti
išduotas taršos leidimas ir kai tai nenumatyta leidimo sąlygose, aplinkos apsaugos
normatyvuose ir aplinkos apsaugos standartuose, užtraukia baudą nuo penkių šimtų
iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.
Įsigaliojo 2021-01-01.
57 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už ūkio subjekto aplinkos
monitoringą, išskyrus radiologinį aplinkos monitoringą, reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimų pažeidimą
Ūkio subjekto aplinkos monitoringo duomenų, išskyrus radiologinio aplinkos
monitoringo duomenis, nepateikimas kompetentingoms institucijoms po rašytinio
įspėjimo užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
Ūkio subjekto metinių aplinkos monitoringo ataskaitų, išskyrus metines
radiologinio aplinkos monitoringo ataskaitas, nepateikimas kompetentingoms
institucijoms po rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt
iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
Šio straipsnio 3 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos, išskyrus radiologinio aplinkos
monitoringo programą, nepateikimas kompetentingoms institucijoms po rašytinio
įspėjimo užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
Šio straipsnio 5 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
Akivaizdžiai neteisingų ar suklastotų ūkio subjekto aplinkos monitoringo duomenų,
išskyrus radiologinio aplinkos monitoringo duomenis, ar aiškiai aplaidžiai parengtų
metinių aplinkos monitoringo ataskaitų, išskyrus metines radiologinio aplinkos
monitoringo ataskaitas, pateikimas kompetentingoms institucijoms užtraukia baudą
nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
Šio straipsnio 7 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
Įsigaliojo 2020-05-01.
126 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už privalomojo nurodymo
neįvykdymą
Neįvykdymas laiku reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuris buvo duotas iškilus grėsmei,
kad bus padarytas aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimas, arba
neįvykdymas laiku reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuris buvo duotas, kai dėl padaryto
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duotas, kai dėl padaryto teisės aktų pažeidimo gali kilti žala aplinkai ir siekiama tokio
pažeidimo ir (arba) žalos aplinkai išvengti ar ją sumažinti, užtraukia baudą nuo šešių
šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.
Neįvykdymas laiku ar aiškiai aplaidus įvykdymas reikalavimų, nustatytų aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuris buvo
duotas iškilus grėsmei, kad bus padarytas aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimas, padarytas
pakartotinai, arba neįvykdymas laiku ar aiškiai aplaidus įvykdymas reikalavimų,
nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame
nurodyme, kuris buvo duotas, kai dėl padaryto teisės aktų pažeidimo gali kilti žala
aplinkai ir siekiama tokio pažeidimo ir (arba) žalos aplinkai išvengti ar ją sumažinti,
padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų
tūkstančių eurų.
Neįvykdymas laiku ar aiškiai aplaidus įvykdymas reikalavimų, nustatytų aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuris
buvo duotas trunkamojo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimo atveju ir kuriame nustatomas
terminas jį nutraukti, arba neįvykdymas laiku ar aiškiai aplaidus įvykdymas reikalavimų,
nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame
nurodyme, kuris buvo duotas nustatant terminą pašalinti pažeidimo priežastis, užtraukia
baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
Neįvykdymas laiku ar aiškiai aplaidus įvykdymas reikalavimų, nustatytų aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuris
buvo duotas trunkamojo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimo atveju ir kuriame nustatomas
terminas jį nutraukti, padarytas pakartotinai, arba neįvykdymas laiku ar aiškiai aplaidus
įvykdymas reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno
duotame privalomajame nurodyme, kuris buvo duotas nustatant terminą pašalinti
pažeidimo priežastis, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki
šešių tūkstančių eurų.
Neįvykdymas laiku ar aiškiai aplaidus įvykdymas reikalavimų, nustatytų aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme,
kuriame buvo nustatytas terminas likviduoti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių
naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų sukeltas pasekmes,
arba neįvykdymas laiku ar aiškiai aplaidus įvykdymas reikalavimų, nustatytų aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuris buvo
duotas padarius žalą aplinkai ir kuriame nustatytos aplinkos atkūrimo priemonės ir jų
įgyvendinimo terminai, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių
eurų.
Neįvykdymas laiku ar aiškiai aplaidus įvykdymas reikalavimų, nustatytų aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme,
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teisės aktų pažeidimo gali kilti žala aplinkai ir siekiama tokio pažeidimo ir (arba)
žalos aplinkai išvengti ar ją sumažinti, užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno
tūkstančio keturių šimtų eurų.
Neįvykdymas laiku reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuris buvo duotas iškilus grėsmei,
kad bus padarytas aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimas, padarytas
pakartotinai, arba neįvykdymas laiku reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuris buvo
duotas, kai dėl padaryto teisės aktų pažeidimo gali kilti žala aplinkai ir siekiama
tokio pažeidimo ir (arba) žalos aplinkai išvengti ar ją sumažinti, padarytas
pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių
eurų.
Neįvykdymas laiku reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuris buvo duotas trunkamojo
aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų
teisės aktų pažeidimo atveju ir kuriame nustatomas terminas jį nutraukti, arba
neįvykdymas laiku reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuris buvo duotas nustatant terminą
pažeidimo priežastims pašalinti, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų
iki trijų tūkstančių eurų.
Neįvykdymas laiku reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuris buvo duotas trunkamojo
aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų
teisės aktų pažeidimo atveju ir kuriame nustatomas terminas jį nutraukti, padarytas
pakartotinai, arba neįvykdymas laiku reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuris buvo
duotas nustatant terminą pažeidimo priežastims pašalinti, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.
Neįvykdymas laiku reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuriame buvo nustatytas dėl
aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų
teisės aktų pažeidimų sukeltų pasekmių likvidavimo terminas, arba neįvykdymas
laiku reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno
duotame privalomajame nurodyme, kuris buvo duotas padarius žalą aplinkai ir
nevykdant ar netinkamai vykdant aplinkos atkūrimo priemones ir kuriame
nustatytos aplinkos atkūrimo priemonės ir jų įgyvendinimo terminai, užtraukia
baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų.
Neįvykdymas laiku reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuriame buvo nustatytas dėl
aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų
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kuriame buvo nustatytas terminas likviduoti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių
naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimu sukeltas
pasekmes, padarytas pakartotinai, arba neįvykdymas laiku ar aiškiai aplaidus įvykdymas
reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame
privalomajame nurodyme, kuris buvo duotas padarius žalą aplinkai ir kuriame nustatytos
aplinkos atkūrimo priemonės ir jų įgyvendinimo terminai, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki aštuonių tūkstančių eurų.
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Galiojo iki 2020-04-30.
127 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už nutarimo sustabdyti aplinkai
kenksmingą veiklą nevykdymą
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno nutarimo sustabdyti aplinkai
kenksmingą veiklą (išskyrus atvejus, kai aplinkai kenksminga veikla stabdoma dėl
juridinio asmens vykdomo vandens, aplinkos oro, žemės ar kitų aplinkos komponentų
teršimo masiškai žūsta gyvūnai ar augalai ir (ar) juridinis asmuo teršia aplinkos orą,
žemę, vandenį ir tai kelia tiesioginį pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei) nevykdymas
užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų
eurų.
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno nutarimo sustabdyti aplinkai
kenksmingą veiklą, kai aplinkai kenksminga veikla stabdoma dėl juridinio asmens
vykdomo vandens, aplinkos oro, žemės ar kitų aplinkos komponentų teršimo masiškai
žūsta gyvūnai ar augalai ir (ar) juridinis asmuo teršia aplinkos orą, žemę, vandenį ir tai
kelia tiesioginį pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei, nevykdymas užtraukia baudą nuo
trijų tūkstančių iki dešimt tūkstančių eurų.

6.

–

7.

–

teisės aktų pažeidimų sukeltų pasekmių likvidavimo terminas, padarytas
pakartotinai, arba neįvykdymas laiku reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuris buvo
duotas padarius žalą aplinkai ir nevykdant ar netinkamai vykdant aplinkos atkūrimo
priemones ir kuriame nustatytos aplinkos atkūrimo priemonės ir jų įgyvendinimo
terminai, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki aštuonių
tūkstančių eurų.
Įsigaliojo 2020-05-01.
127 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už neteisėtai atnaujintą įrenginio ar jo
dalies eksploatavimą ar kitą veiklą, sustabdytą pagal aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūno duotą privalomąjį nurodymą
Įrenginio ar jo dalies eksploatavimo ar kitos veiklos (išskyrus atvejus, nurodytus
šio straipsnio trečiojoje dalyje), sustabdytų pagal aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūno duotą privalomąjį nurodymą, neteisėtas atnaujinimas užtraukia
baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.
Įrenginio ar jo dalies eksploatavimo ar kitos veiklos (išskyrus atvejus, nurodytus
šio straipsnio trečiojoje dalyje), sustabdytų pagal aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūno duotą privalomąjį nurodymą, neteisėtas atnaujinimas,
padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki dešimt tūkstančių
eurų.
Įrenginio ar jo dalies eksploatavimo ar kitos veiklos, sustabdytų vykdant aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno privalomąjį nurodymą, kuris buvo duotas
dėl juridinio asmens vykdomo vandens, aplinkos oro, žemės ar kitų aplinkos
komponentų teršimo, dėl kurio masiškai žūsta gyvūnai ar augalai ir (ar) juridinis
asmuo teršia aplinkos orą, žemę, vandenį ir tai kelia tiesioginį pavojų žmonių
sveikatai ar gyvybei, atnaujinimas negavus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūno patvirtinimo apie tinkamą privalomajame nurodyme nurodytų sąlygų
arba priemonių įvykdymą, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki dešimt
tūkstančių eurų.
Įsigaliojo 2020-07-10.
661 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už neteisėtą Lietuvos Respublikos
jūros rajono teršimą iš šiame jūros rajone esančių jūros įrenginių ir (arba) iš
sausumoje esančių stacionariųjų ar mobiliųjų įrenginių
Lietuvos Respublikos jūros rajono teršimas iš šiame jūros rajone esančių jūros
įrenginių ir (arba) iš sausumoje esančių stacionariųjų ar mobiliųjų įrenginių
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki šešių tūkstančių eurų.
Įsigaliojo 2020-07-10.
702 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už laivų balastinių vandenų ir nuosėdų
išleidimą nesilaikant 2004 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl laivų balastinių
vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nustatytų reikalavimų
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Laivų balastinių vandenų ir nuosėdų išleidimas Lietuvos Respublikos jūros rajone,
kurio metu į aplinką patenka neleistinas kiekis pavojingų ir ligas sukeliančių
vandens organizmų, pažeidžiant 2004 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl laivų
balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo ir (arba) Lietuvos Respublikos
teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kai nesilaikant nustatytų reikalavimų
išleidžiama iki 1 000 kubinių metrų balastinių vandenų ir nuosėdų, turinčių
kenksmingų gyvųjų organizmų, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių
tūkstančių eurų.
Laivų balastinių vandenų ir nuosėdų išleidimas Lietuvos Respublikos jūros rajone,
kurio metu į aplinką patenka neleistinas kiekis pavojingų ir ligas sukeliančių
vandens organizmų, pažeidžiant 2004 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl laivų
balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo ir (arba) Lietuvos Respublikos
teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kai nesilaikant nustatytų reikalavimų
išleidžiama iki 1 000 kubinių metrų balastinių vandenų ir nuosėdų, turinčių
kenksmingų gyvųjų organizmų, kai pažeidimas yra padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių eurų.
Laivų balastinių vandenų ir nuosėdų išleidimas Lietuvos Respublikos jūros rajone,
kurio metu į aplinką patenka neleistinas kiekis pavojingų ir ligas sukeliančių
vandens organizmų, pažeidžiant 2004 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl laivų
balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo ir (arba) Lietuvos Respublikos
teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kai nesilaikant nustatytų reikalavimų
išleidžiama daugiau kaip 1 000 kubinių metrų balastinių vandenų ir nuosėdų,
turinčių kenksmingų gyvųjų organizmų, užtraukia baudą nuo aštuonių tūkstančių
iki dešimt tūkstančių eurų.
Laivų balastinių vandenų ir nuosėdų išleidimas Lietuvos Respublikos jūros rajone,
kurio metu į aplinką patenka neleistinas kiekis pavojingų ir ligas sukeliančių
vandens organizmų, pažeidžiant 2004 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl laivų
balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo ir (arba) Lietuvos Respublikos
teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kai nesilaikant nustatytų reikalavimų
išleidžiama daugiau kaip 1 000 kubinių metrų balastinių vandenų ir nuosėdų,
turinčių kenksmingų gyvųjų organizmų, kai pažeidimas yra padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo dešimt tūkstančių iki keturiolikos tūkstančių eurų.
Įsigaliojo 2020-02-08.
871 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už Reglamento (ES) Nr.
1257/2013 reikalavimų, susijusių su laivo perdirbimu, pažeidimą
Laivo perdirbimo plano ir (ar) kitų su laivo perdirbimu susijusių dokumentų
nepateikimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams užtraukia baudą
nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.
Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.
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Laivo perdirbimas nepranešus administracijai apie pasirengimą pradėti laivo
perdirbimą ir (ar) po perdirbimo nepateikimas šiai institucijai perdirbimo užbaigimo
pažymos, ir (ar) neteisingų duomenų šioje pažymoje pateikimas užtraukia baudą
nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų eurų.
Šio straipsnio 3 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo penkių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.
Laivo perdirbimas neparengus laivo perdirbimo plano pagal Reglamente (ES)
Nr.1257/2013 nustatytus reikalavimus ir (ar) neturint Reglamente (ES) Nr.
1257/2013 nurodytos kompetentingos institucijos patvirtinimo dėl laivo perdirbimo
plano ir (ar) pagal žinomai klaidingą informaciją parengto laivo perdirbimo plano
pateikimas šiai institucijai, ir (ar) laivo perdirbimas nesilaikant patvirtinto laivo
perdirbimo plano užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.
Šio straipsnio 5 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo keturių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių eurų.
Laivo perdirbimas negavus iš laivo savininko paruošimo perdirbti sertifikato
kopijos užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių
eurų.
Šio straipsnio 7 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimt tūkstančių eurų.
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9.

–

10.

Galioja iki 2021-12-31.
111 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už neteisėtą naudingųjų iškasenų ir
(arba) grunto naudojimą, gavybą ir žemės gelmių ertmių naudojimą
Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas ir (arba) gavyba,
kai neteisėtai naudota ir (arba) išgauta iki 10 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų
iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno
tūkstančio septynių šimtų eurų.
Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas ir (arba)
gavyba, kai neteisėtai naudota ir (arba) išgauta 10 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau
kaip 100 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia
baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Įsigaliojo 2020-02-08.
1081 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už lengvųjų plastikinių pirkinių
maišelių, išskyrus labai lengvus plastikinius pirkinių maišelius, neatlygintiną
dalijimą prekių ar produktų pardavimo vietose
Lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių, išskyrus labai lengvus plastikinius pirkinių
maišelius, neatlygintinas dalijimas prekių ar produktų pardavimo vietose užtraukia
baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.
Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų.
Įsigalios 2022-01-01.
111 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už žemės gelmių išteklių, ertmių ir
(arba) grunto naudojimo reikalavimų pažeidimus
Žemės gelmių išteklių, ertmių ir (arba) grunto naudojimą reglamentuojančių teisės
aktų reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto šešiasdešimt iki trijų
šimtų penkiasdešimt eurų.
Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, kai
neteisėtai naudota iki 20 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba)
grunto, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio
septynių šimtų eurų.
Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, kai
neteisėtai naudota 20 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau kaip 100 kubinių metrų
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Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas ir (arba)
gavyba, kai neteisėtai naudota ir (arba) išgauta 100 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau
kaip 1 000 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia
baudą nuo aštuonių tūkstančių iki septyniolikos tūkstančių eurų.
Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas ir (arba)
gavyba, kai neteisėtai naudota ir (arba) išgauta 1 000 kubinių metrų ir daugiau
nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia baudą nuo septyniolikos
tūkstančių iki keturiasdešimt tūkstančių eurų.
Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas ir (arba)
gavyba, padaryti pakartotinai, kai neteisėtai naudota ir (arba) išgauta iki 10 kubinių
metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia baudą nuo vieno
tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.
Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas ir (arba)
gavyba, padaryti pakartotinai, kai neteisėtai naudota ir (arba) išgauta 10 kubinių metrų ir
daugiau, bet mažiau kaip 100 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba)
grunto, užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki dešimt tūkstančių eurų.
Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas ir (arba)
gavyba, padaryti pakartotinai, kai neteisėtai naudota ir (arba) išgauta 100 kubinių metrų
ir daugiau, bet mažiau kaip 1 000 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir
(arba) grunto, užtraukia baudą nuo septyniolikos tūkstančių iki trisdešimt penkių
tūkstančių eurų.
Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas ir (arba)
gavyba, padaryti pakartotinai, kai neteisėtai naudota ir (arba) išgauta 1 000 kubinių
metrų ir daugiau nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia baudą nuo
trisdešimt penkių tūkstančių iki aštuoniasdešimt tūkstančių eurų.
Neteisėtas angliavandenilių naudojimas ir (arba) gavyba užtraukia baudą nuo
penkiasdešimt penkių tūkstančių iki vieno šimto penkiasdešimt tūkstančių eurų.
Neteisėtas žemės gelmių ertmių, metalų rūdų iškasenų ir vertingųjų mineralų naudojimas
ir (arba) gavyba užtraukia baudą nuo keturiolikos tūkstančių iki trisdešimt tūkstančių
eurų.
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nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia baudą nuo trijų
tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.
Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, kai
neteisėtai naudota 100 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau kaip 1 000 kubinių
metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia baudą nuo
aštuonių tūkstančių iki septyniolikos tūkstančių eurų.
Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, kai
neteisėtai naudota 1 000 kubinių metrų ir daugiau nemetalinių naudingųjų iškasenų
ir (arba) grunto, užtraukia baudą nuo septyniolikos tūkstančių iki keturiasdešimt
tūkstančių eurų.
Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, padarytas
pakartotinai, kai neteisėtai naudota iki 20 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų
iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki
keturių tūkstančių eurų.
Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, padarytas
pakartotinai, kai neteisėtai naudota 20 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau kaip
100 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia
baudą nuo šešių tūkstančių iki dešimt tūkstančių eurų.
Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, padarytas
pakartotinai, kai neteisėtai naudota 100 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau kaip
1 000 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia
baudą nuo septyniolikos tūkstančių iki trisdešimt penkių tūkstančių eurų.
Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, padarytas
pakartotinai, kai neteisėtai naudota 1 000 kubinių metrų ir daugiau nemetalinių
naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto, užtraukia baudą nuo trisdešimt penkių
tūkstančių iki aštuoniasdešimt tūkstančių eurų.
Neteisėtas angliavandenilių naudojimas užtraukia baudą nuo penkiasdešimt penkių
tūkstančių iki vieno šimto penkiasdešimt tūkstančių eurų.
Neteisėtas žemės gelmių ertmių, metalų rūdų iškasenų ir vertingųjų mineralų
naudojimas užtraukia baudą nuo keturiolikos tūkstančių iki trisdešimt tūkstančių
eurų.
Neteisėtas požeminio vandens naudojimas užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki
dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.
Neteisėtas požeminio vandens naudojimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą
nuo dviejų tūkstančių šešių šimtų iki trijų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.
Požeminio vandens naudojimas pažeidžiant leidime naudoti požeminio vandens
išteklius nustatytas sąlygas užtraukia baudą nuo trijų šimtų keturiasdešimt iki
aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
Požeminio vandens naudojimas pažeidžiant leidime naudoti požeminio vandens
išteklius nustatytas sąlygas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių
šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.
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Galiojo iki 2020-07-09.
113 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už žemės gelmių (geologinio) tyrimo
reikalavimų pažeidimą
Žemės gelmių (geologinio) tyrimo darbų vykdymo reikalavimų pažeidimas, taip pat
žemės gelmių tyrimo rezultatų nepateikimas nustatyta tvarka užtraukia baudą nuo trijų
šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų
eurų.

Galiojo iki 2020-07-09.
114 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už gręžinių įrengimo, konservavimo
ir likvidavimo reikalavimų pažeidimą
Gręžinių geriamajam gėlam ir gamybiniam požeminiam vandeniui tiekti ir vandens
šiluminei energijai vartoti įrengimo, konservavimo ir likvidavimo reikalavimų
pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

Nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas pažeidžiant leidime
naudoti žemės gelmių išteklius nustatytas sąlygas ir (ar) nesilaikant žemės gelmių
naudojimo plano ar žemės gelmių naudojimo projekto, ar grunto išteklių naudojimo
projekto sprendinių užtraukia baudą nuo trijų šimtų devyniasdešimt iki devynių
šimtų keturiasdešimt eurų.
Žemės gelmių ertmių, metalų rūdų ir vertingųjų mineralų naudojimas pažeidžiant
leidime naudoti žemės gelmių išteklius ar ertmes nustatytas sąlygas ir (ar)
nesilaikant žemės gelmių naudojimo plano sprendinių užtraukia baudą nuo aštuonių
šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.
Angliavandenilių naudojimas pažeidžiant leidime naudoti angliavandenilių
išteklius nustatytas sąlygas arba nesilaikant angliavandenilių išteklių naudojimo
projekto sprendinių užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki keturių
tūkstančių aštuonių šimtų eurų.
Angliavandenilių tyrimo ir (arba) naudojimo gręžinių, įrenginių ir prijungtosios
infrastruktūros įrengimas, gręžinių konservavimas ir likvidavimas ir (arba)
angliavandenilių naudojimas pažeidžiant avarijų jūroje prevencijos ir likvidavimo
tvarką užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.
Įsigaliojo 2020-07-10.
113 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už žemės gelmių geologinio tyrimo
reikalavimų pažeidimąs
Žemės gelmių geologinio tyrimo vykdymas neturint tam teisės užtraukia baudą nuo
šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.
Žemės gelmių geologinio tyrimo darbų vykdymo reikalavimų pažeidimas užtraukia
baudą nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų eurų.
Šio straipsnio 3 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų.
Žemės gelmių geologinių tyrimų registravimo reikalavimų pažeidimas ir (ar) žemės
gelmių geologinio tyrimo rezultatų nepateikimas nustatyta tvarka užtraukia baudą
nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.
Šio straipsnio 5 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki devynių šimtų eurų.
Įsigaliojo 2020-07-10.
114 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už gręžinių projektavimo, įrengimo,
konservavimo ir likvidavimo reikalavimų pažeidimą
Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo, likvidavimo
reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų
penkiasdešimt eurų.
Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo, likvidavimo
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Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą
nuo dviejų tūkstančių trijų šimtų iki penkių tūkstančių eurų.
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reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių
šimtų penkiasdešimt eurų.
Angliavandenilių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo, likvidavimo
reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio
devynių šimtų eurų.
Įsigaliojo 2020-07-10.
1231 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už ūkinės ir (ar) kitokios veiklos
vykdymą žemės gelmių išteklių telkiniuose, požeminio vandens vandenviečių
apsaugos zonose, pažeidžiant šiuose žemės gelmių išteklių telkinių, požeminio
vandens vandenviečių apsaugos zonose taikomas specialiąsias žemės naudojimo
sąlygas, ar požeminio vandens gavybos gręžinio naudojimą, nenustačius požeminio
vandens vandenvietės apsaugos zonos
Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas žemės gelmių išteklių telkiniuose
pažeidžiant taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas užtraukia baudą nuo
šešių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.
Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.
Prašymo įregistruoti nustatytas Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės
naudojimo sąlygos, Nekilnojamojo turto registre per įstatymuose nustatytą terminą
nepateikimas, kai šį prašymą turi pateikti asmuo, suinteresuotas ūkinės ir (ar)
kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos, vykdymu, užtraukia baudą nuo
septynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.
Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas požeminio vandens vandenvietės apsaugos
zonos 3-iojoje juostoje pažeidžiant taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas
ar jų nevykdymas užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.
Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas požeminio vandens vandenvietės apsaugos
zonos 2-ojoje juostoje pažeidžiant taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas
ar jų nevykdymas užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų
eurų.
Ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymas požeminio vandens vandenvietės apsaugos
zonos 1-ojoje juostoje pažeidžiant taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas
ar jų nevykdymas užtraukia baudą nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų
eurų.
Šio straipsnio 6 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo penkių šimtų iki septynių šimtų eurų.
Požeminio vandens gavybos gręžinio naudojimas nenustačius požeminio vandens
vandenvietės apsaugos zonos užtraukia baudą nuo šešių šimtų penkiasdešimt iki
vieno tūkstančio šimto eurų.
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Galiojo iki 2020-07-09.
124 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už vandens telkinių naudojimo
vandeniui išgauti ar nuotekų tvarkymo nustatytų reikalavimų pažeidimą
Vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti neturint tam teisės, kai neturint tam teisės
išgauta iki 1 000 kubinių metrų vandens, užtraukia baudą nuo keturių šimtų
penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
Vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti neturint tam teisės, kai neturint tam teisės
išgauta 1 000 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau kaip 10 000 kubinių metrų vandens,
užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų
eurų.
Vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti neturint tam teisės, kai neturint tam teisės
išgauta 10 000 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau kaip 100 000 kubinių metrų
vandens, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
Vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti neturint tam teisės, kai neturint tam teisės
išgauta 100 000 kubinių metrų ir daugiau vandens, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių
iki aštuonių tūkstančių eurų.
Išgaunamo vandens, išleidžiamų nuotekų arba teršalų, išleidžiamų su nuotekomis,
apskaitos nevykdymas ar netinkamas vykdymas užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų
penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.
Šio straipsnio 5 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą
nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
Ataskaitų apie išgaunamą vandenį, išleidžiamas nuotekas arba teršalus, išleidžiamus su
nuotekomis, nepateikimas ar akivaizdžiai neteisingų duomenų pateikimas užtraukia
baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
Šio straipsnio 7 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą
nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
Galiojo iki 2020-07-09.
125 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už tvenkinio ar patvenkto ežero
naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimą
Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimą ir priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų
pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą
nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
Teisės aktų nustatyta tvarka išduotame tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimą
leidžiančiame dokumente nustatytų reikalavimų dėl vandens debito, aukščiausio ir (ar)
žemiausio leistino vandens lygio pažeidimas užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno
tūkstančio dviejų šimtų eurų.
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Įsigaliojo 2020-07-10.
124 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už paviršinių vandens telkinių
naudojimo vandeniui išgauti ar nuotekų tvarkymo nustatytų reikalavimų pažeidimą
Paviršinių vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti neturint tam teisės, kai
neturint tam teisės išgauta iki 1 000 kubinių metrų vandens, užtraukia baudą nuo
keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
Paviršinių vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti neturint tam teisės, kai
neturint tam teisės išgauta 1 000 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau kaip
10 000 kubinių metrų vandens, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt
iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.
Paviršinių vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti neturint tam teisės, kai
neturint tam teisės išgauta 10 000 kubinių metrų ir daugiau, bet mažiau kaip
100 000 kubinių metrų vandens, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų
iki trijų tūkstančių eurų.
Paviršinių vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti neturint tam teisės, kai
neturint tam teisės išgauta 100 000 kubinių metrų ir daugiau vandens, užtraukia
baudą nuo trijų tūkstančių iki aštuonių tūkstančių eurų.
Išgaunamo paviršinio vandens, išleidžiamų nuotekų arba teršalų, išleidžiamų su
nuotekomis, apskaitos nevykdymas ar netinkamas vykdymas užtraukia baudą nuo
aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.
Šio straipsnio 5 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
Ataskaitų apie išgaunamą paviršinį vandenį, išleidžiamas nuotekas arba teršalus,
išleidžiamus su nuotekomis, nepateikimas ar akivaizdžiai neteisingų duomenų
pateikimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
Šio straipsnio 7 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
Įsigaliojo 2020-07-10.
125 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už tvenkinio ar patvenkto ežero
naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimą
Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimą ir priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų
pažeidimas užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki devynių šimtų
eurų.
Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų.
Teisės aktų nustatyta tvarka išduotame tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimą
leidžiančiame dokumente nustatytų reikalavimų dėl vandens debito, aukščiausio ir
(ar) žemiausio leistino vandens lygio pažeidimas užtraukia baudą nuo devynių šimtų
iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.
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Šio straipsnio 3 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą
nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.
Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimas neturint teisės aktų nustatyta tvarka išduoto
tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimą leidžiančio dokumento užtraukia baudą nuo
vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
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Šio straipsnio 3 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki dviejų tūkstančių šimto eurų.
Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimas neturint teisės aktų nustatyta tvarka
išduoto tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimą leidžiančio dokumento užtraukia
baudą nuo dviejų tūkstančių šimto iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.
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–
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NAUJI PAKEITIMAI!
Įsigaliojo 2020-02-08.
248 straipsnis. Pakuočių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimų
nevykdymas
<...>
9. Lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių, išskyrus labai lengvus plastikinius
pirkinių maišelius, neatlygintinas dalijimas prekių ar produktų pardavimo vietose
užtraukia įspėjimą arba baudą pakuočių pardavėjams ir (ar) platintojams fiziniams
asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir baudą pakuočių pardavėjų ir (ar)
platintojų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno
šimto iki dviejų šimtų eurų.
Įsigaliojo 2020-02-08.
2511 straipsnis. Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nustatytų su laivo perdirbimu
susijusių reikalavimų laivų perdirbimo bendrovėms pažeidimas
1. Laivo perdirbimo plano ir (ar) kitų su laivo perdirbimu susijusių dokumentų
nepateikimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams
užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims nuo penkiasdešimt iki vieno šimto eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.
3. Laivo perdirbimas nepranešus Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nurodytai
administracijai apie pasirengimą pradėti laivo perdirbimą ir (ar) po laivo perdirbimo
nepateikimas Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nurodytai administracijai perdirbimo
užbaigimo pažymos, ir (ar) neteisingų duomenų laivo perdirbimo pažymoje
pateikimas,
užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų eurų.
5. Laivo perdirbimas neparengus laivo perdirbimo plano pagal Reglamente (ES)
Nr. 1257/2013 nustatytus reikalavimus ir (ar) neturint Reglamente (ES) Nr.
1257/2013 nurodytos kompetentingos institucijos patvirtinimo dėl laivo perdirbimo
plano ir (ar) pagal žinomai klaidingą informaciją parengto laivo perdirbimo plano
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Galiojo iki 2020-07-10.
241 straipsnis. Mokesčio už aplinkos teršimą ir mokesčio už valstybinius gamtos
išteklius deklaravimo tvarkos pažeidimas
1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių deklaracijos ar mokesčio už
aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių deklaracijos, ar mokesčio už aplinkos
teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos, ar mokesčio už aplinkos
teršimą pakuočių atliekomis deklaracijos, ar mokesčio už naudingąsias iškasenas,
vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos, ar mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių
naudojimą deklaracijos nepateikimas iki nustatytų terminų
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų.
2. Klaidingų duomenų pateikimas mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos
šaltinių deklaracijoje ar mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių
deklaracijoje, ar mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis
deklaracijoje, ar mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijoje, ar
mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijoje, ar
mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijoje
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

pateikimas Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nurodytai kompetentingai institucijai,
ir (ar) laivo perdirbimas nesilaikant patvirtinto laivo perdirbimo plano
užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.
6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.
7. Laivo perdirbimas negavus iš laivo savininko paruošimo perdirbti sertifikato
kopijos
užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą laivų perdirbimo bendrovių vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių penkių šimtų eurų.
Įsigaliojo 2020-07-11.
241 straipsnis. Mokesčio už aplinkos teršimą ir mokesčio už valstybinius
gamtos išteklius deklaravimo tvarkos pažeidimas
1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių deklaracijos ar
mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių deklaracijos, ar
mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos, ar
mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijos, ar mokesčio už
aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos, ar mokesčio už
naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą deklaracijos, ar mokesčio už
medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos, ar angliavandenilių išteklių
mokesčio deklaracijos nepateikimas iki nustatytų terminų
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų.
2. Klaidingų duomenų pateikimas mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos
šaltinių deklaracijoje ar mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių
deklaracijoje, ar mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių
atliekomis deklaracijoje, ar mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis
deklaracijoje, ar mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis
atliekomis deklaracijoje, ar mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą
deklaracijoje, ar mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
deklaracijoje, ar angliavandenilių išteklių mokesčio deklaracijoje, jei dėl to buvo
sumokėtas mažesnis, negu nustatyta, mokestis
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
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Galiojo iki 2020-07-10.
262 straipsnis. Žemės gelmių, jų išteklių apsaugos ir naudojimo reikalavimų
pažeidimas
1. Žemės gelmių apsaugos nuo užteršimo ir išsekinimo, racionalaus žemės gelmių
išteklių ir ertmių naudojimo ir apskaitos reikalavimų pažeidimas, savavališkas žemės
gelmių (geologinis) tyrimas, naudingųjų iškasenų telkinių plotų užstatymas, požeminio
vandens stebėsenos gręžinių naikinimas arba gadinimas
užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių
asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų
šešiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir
juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų
penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

4.
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Įsigaliojo 2020-07-11.
262 straipsnis. Žemės gelmių išteklių, ertmių ir (arba) grunto naudojimo
reikalavimų pažeidimas
1. Žemės gelmių išteklių, ertmių ir (arba) grunto naudojimą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimų pažeidimas
užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dešimt eurų ir juridinių
asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto
penkiasdešimt iki dviejų šimtų septyniasdešimt eurų.
2. Žemės gelmių išteklių apskaitos reikalavimų pažeidimas
užtraukia baudą asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų
ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto
iki dviejų šimtų eurų.
3. Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo, likvidavimo
reikalavimų pažeidimas
užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki
trijų šimtų eurų.
4. Pažeistos žemės rekultivavimo reikalavimų pažeidimas, kai nerekultivuota iki 1
ha pažeistos žemės,
užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt
eurų.
5. Šio straipsnio 4 dalyje numatyta veika, kai nerekultivuota nuo 1 ha iki 25 ha
pažeistos žemės,
užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų.
6. Šio straipsnio 4 dalyje numatyta veika, kai nerekultivuota 25 ha ir daugiau
pažeistos žemės,
užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų.
7. Nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas pažeidžiant leidime
naudoti žemės gelmių išteklius nustatytas sąlygas ir (ar) nesilaikant žemės gelmių
naudojimo plano ar žemės gelmių naudojimo projekto arba grunto išteklių
naudojimo projekto sprendinių
užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų
eurų.
8. Neteisėtas nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto naudojimas, kai
neteisėtai naudota iki 20 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba)
grunto,
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų.
9. Šio straipsnio 8 dalyje numatyta veika, kai neteisėtai naudota 20 kubinių metrų ir
daugiau, bet mažiau kaip 100 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir
(arba) grunto,
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užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki šešių šimtų eurų.
10. Šio straipsnio 8 dalyje numatyta veika, kai neteisėtai naudota 100 kubinių metrų
ir daugiau, bet mažiau kaip 1 000 kubinių metrų nemetalinių naudingųjų iškasenų ir
(arba) grunto,
užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
11. Šio straipsnio 8 dalyje numatyta veika, kai neteisėtai naudota 1 000 kubinių
metrų ir daugiau nemetalinių naudingųjų iškasenų ir (arba) grunto,
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
12. Šio straipsnio 8 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
13. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
14. Šio straipsnio 10 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio trijų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
15. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių dviejų šimtų iki penkių tūkstančių eurų.
16. Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo,
likvidavimo reikalavimų pažeidimas
užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir
juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo
devyniasdešimt iki dviejų šimtų eurų.
17. Požeminio vandens naudojimas pažeidžiant leidime naudoti požeminio vandens
išteklius nustatytas sąlygas
užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų
penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims – nuo trijų šimtų keturiasdešimt iki šešių šimtų penkiasdešimt eurų.
18. Šio straipsnio 17 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų dešimt iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų
ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių
šimtų devyniasdešimt iki devynių šimtų eurų.
19. Požeminio vandens gavybos gręžinio naudojimas nenustačius požeminio
vandens vandenvietės apsaugos zonos
užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų ir
juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų
penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
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20. Požeminio vandens naudojimas neturint Lietuvos Respublikos žemės gelmių
įstatymo nustatyta tvarka išduoto leidimo
užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių
asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno
tūkstančio penkių šimtų eurų.
21. Šio straipsnio 20 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą asmenims nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų
ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno
tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.
22. Žemės gelmių ertmių, metalų rūdų ir vertingųjų mineralų naudojimas
pažeidžiant leidime naudoti žemės gelmių išteklius ar ertmes nustatytas sąlygas ir
(ar) nesilaikant žemės gelmių naudojimo plano sprendinių
užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių
asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų iki vieno
tūkstančio dviejų šimtų eurų.
23. Angliavandenilių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo, likvidavimo
reikalavimų pažeidimas
užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių
asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno
tūkstančio eurų.
24. Angliavandenilių naudojimas pažeidžiant leidime naudoti angliavandenilių
išteklius nustatytas sąlygas arba nesilaikant angliavandenilių išteklių naudojimo
projekto sprendinių
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
25. Angliavandenilių tyrimo ir (arba) naudojimo gręžinių, įrenginių ir prijungtosios
infrastruktūros įrengimas, gręžinių konservavimas ir likvidavimas ir (arba)
angliavandenilių naudojimas pažeidžiant avarijų jūroje prevencijos ir likvidavimo
tvarką
užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.
26. Angliavandenilių naudojimas neturint Lietuvos Respublikos žemės gelmių
įstatymo nustatyta tvarka išduoto leidimo ir (ar) angliavandenilių išteklių naudojimo
projekto
užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.
27. Žemės gelmių ertmių, metalų rūdų ir vertingųjų mineralų naudojimas neturint
Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka išduoto leidimo ir
(ar) žemės gelmių naudojimo plano
užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių penkių šimtų eurų.
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263 straipsnis. Žemės gelmių (geologinio) tyrimo darbų atlikimo taisyklių ar
reikalavimų pažeidimas
1. Žemės gelmių (geologinio) tyrimo darbų atlikimo taisyklių pažeidimas, taip pat žemės
gelmių (geologinio) tyrimo rezultatų nepateikimas nustatyta tvarka
užtraukia baudą asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir
juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto
penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų ir
juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki
penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.
5.

6.
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Galiojo iki 2020-07-10.
265 straipsnis. Jūros aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas
1. Kuršių marių ir Baltijos jūros pakrantės apsaugos zonos ir juostos režimo pažeidimas
užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų
penkiasdešimt eurų.
2. Laivuose susidarančių atliekų ir kitų kenksmingų medžiagų likučių deginimas
Lietuvos Respublikos vidaus ir teritoriniuose vandenyse
užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto
penkiasdešimt eurų.

Įsigaliojo 2020-07-11.
263 straipsnis. Žemės gelmių geologinio tyrimo reikalavimų pažeidimas
1. Žemės gelmių geologinių tyrimų registravimo reikalavimų pažeidimas ir (ar)
žemės gelmių geologinio tyrimo rezultatų nepateikimas nustatyta tvarka
užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir
juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto
dvidešimt iki dviejų šimtų šešiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti
pakartotinai,
užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto dešimt iki dviejų šimtų eurų ir juridinių
asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų iki trijų
šimtų šešiasdešimt eurų.
3. Žemės gelmių geologinio tyrimo darbams taikomų reikalavimų pažeidimas
užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto iki vieno šimto devyniasdešimt eurų ir
juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto
aštuoniasdešimt iki trijų šimtų šešiasdešimt eurų.
4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų devyniasdešimt eurų ir
juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų
dvidešimt iki šešių šimtų šešiasdešimt eurų.
5. Žemės gelmių geologinio tyrimo atlikimas neturint tam teisės
užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki keturių šimtų
šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims
– nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki šešių šimtų šešiasdešimt eurų.
6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą asmenims nuo keturių šimtų keturiasdešimt iki šešių šimtų
šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims
– nuo šešių šimtų penkiasdešimt iki devynių šimtų šešiasdešimt eurų.
Įsigaliojo 2020-07-11.
265 straipsnis. Jūros aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas
1. Kuršių marių ir Baltijos jūros pakrantės apsaugos zonos ir juostos režimo
pažeidimas
užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų
penkiasdešimt eurų.
2. Laivuose susidarančių atliekų ir kitų kenksmingų medžiagų likučių deginimas
Lietuvos Respublikos vidaus ir teritoriniuose vandenyse
užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto
penkiasdešimt eurų.
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3. Lietuvos Respublikos vidaus ir teritorinių vandenų teršimas iš laivų, Lietuvos
Respublikos jūros rajono teršimas iš šiame rajone esančių stacionariųjų ar
plūduriuojančių įrenginių, konstrukcijų ar platformų
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.
4. Atviros jūros (jūros rajonų, kurie nepriklauso valstybių vidaus vandenims, teritorinei
jūrai ir išskirtinei ekonominei zonai), išskirtinės ekonominės zonos, Europos Sąjungos
valstybių narių teritorinės jūros, įskaitant tarptautinei laivybai naudojamus sąsiaurius,
kuriuose Europos Sąjungos valstybės narės turi jurisdikciją, ir Europos Sąjungos
valstybių narių vidaus vandenų, įskaitant uostus, teršimas iš laivų pažeidžiant Lietuvos
Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimus, nustatytus Tarptautinėje konvencijoje
dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78) ir 1992 m. Helsinkio konvencijoje dėl
Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos, išskyrus šio straipsnio 14, 15 dalyse
numatytus pažeidimus,
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.
5. Lietuvos Respublikos jūros rajono vandens, dugno ir gelmių gamtos išteklių žvalgyba
ir gavyba, stacionariųjų ar plūduriuojančių įrenginių ar konstrukcijų, terminalų, žuvų
fermų statyba, povandeninių elektros kabelių tiesimas, hidrotechninių ir kitų įrenginių,
uostų statyba, rekonstravimas ar plėtimas, kasimo, gręžimo, sprogdinimo darbai,
seisminiai, moksliniai tyrimai, karinės pratybos ir kita galinti turėti neigiamos įtakos
jūros aplinkai veikla be aplinkos apsaugos institucijos leidimo, taip pat kenksmingų
medžiagų gabenimas pažeidžiant jūros aplinkos apsaugos reikalavimus
užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių devynių
šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų
šimtų iki šešių tūkstančių eurų.
6. Pareigos užregistruoti laivo, platformos priėmimo įrenginio dokumentuose operacijas
su kenksmingomis medžiagomis ar kroviniais ar pareigos pasirašyti šiuos dokumentus
nevykdymas, netikrų žinių apie operacijas su kenksmingomis medžiagomis ar kroviniais
įrašymas į laivo, platformos priėmimo įrenginio dokumentus arba atsisakymas pateikti
laivo, platformos priėmimo įrenginio dokumentus
užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
7. Nepranešimas nustatyta tvarka aplinkos apsaugos tarnyboms apie galimą, įvykusį ar
pastebėtą jūros ar Kuršių marių aplinkos teršimą ir neteisėtą šalinimą, taip pat
informacijos apie uostuose pakraunamų ir iškraunamų kenksmingų medžiagų sudėtį ir
jas vežančius laivus nepateikimas arba atsisakymas pateikti informaciją ir netikrų žinių
perdavimas
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
8. Neturėjimas su aplinkos apsaugos tarnybomis ar kitomis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įgaliotomis institucijomis suderintų teršimo incidentų jūroje likvidavimo,
pakrančių valymo ir atkūrimo planų, būtinos bazės teršimams jūroje išvengti, apriboti ir
likviduoti bei pakrantėms valyti ir atkurti, taip pat skubių ir būtinų teršimo jūroje
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3. Lietuvos Respublikos jūros rajono teršimas iš laivų, iš šiame rajone esančių jūros
įrenginių ir (arba) iš sausumoje esančių stacionariųjų ar mobiliųjų įrenginių
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki šešių tūkstančių eurų.
4. Atviros jūros (jūros rajonų, kurie nepriklauso valstybių vidaus vandenims,
teritorinei jūrai ir išskirtinei ekonominei zonai), išskirtinės ekonominės zonos,
Europos Sąjungos valstybių narių teritorinės jūros, įskaitant tarptautinei laivybai
naudojamus sąsiaurius, kuriuose Europos Sąjungos valstybės narės turi jurisdikciją,
ir Europos Sąjungos valstybių narių vidaus vandenų, įskaitant uostus, teršimas iš
laivų pažeidžiant Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimus,
nustatytus Tarptautinėje konvencijoje dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL
73/78) ir 1992 m. Helsinkio konvencijoje dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos
apsaugos, išskyrus šio straipsnio 14, 15 dalyse numatytus pažeidimus,
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.
5. Lietuvos Respublikos jūros rajono žvalgyba ir naudojimas, jūros įrenginių,
terminalų, žuvų fermų statyba, povandeninių elektros kabelių tiesimas,
hidrotechninių ir kitų įrenginių, uostų statyba, rekonstravimas ar plėtimas, kasimo,
gręžimo, sprogdinimo darbai, seisminiai, moksliniai tyrimai, karinės pratybos ir kita
galinti turėti neigiamos įtakos jūros aplinkai veikla be nustatyta tvarka išduoto
leidimo, taip pat kenksmingų medžiagų gabenimas pažeidžiant jūros aplinkos
apsaugos reikalavimus
užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių
devynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims
– nuo trijų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.
6. Pareigos užregistruoti laivo, platformos priėmimo įrenginio dokumentuose
operacijas su kenksmingomis medžiagomis ar kroviniais ar pareigos pasirašyti šiuos
dokumentus nevykdymas, netikrų žinių apie operacijas su kenksmingomis
medžiagomis ar kroviniais įrašymas į laivo, platformos priėmimo įrenginio
dokumentus arba atsisakymas pateikti laivo, platformos priėmimo įrenginio
dokumentus
užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
7. Nepranešimas nustatyta tvarka aplinkos apsaugos tarnyboms apie galimą, įvykusį
ar pastebėtą jūros ar Kuršių marių aplinkos teršimą ir neteisėtą šalinimą, taip pat
informacijos apie uostuose pakraunamų ir iškraunamų kenksmingų medžiagų sudėtį
ir jas vežančius laivus nepateikimas arba atsisakymas pateikti informaciją ir netikrų
žinių perdavimas
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
8. Neturėjimas su aplinkos apsaugos tarnybomis ar kitomis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įgaliotomis institucijomis suderintų teršimo incidentų jūroje
likvidavimo, pakrančių valymo ir atkūrimo planų, būtinos bazės teršimams jūroje
išvengti, apriboti ir likviduoti bei pakrantėms valyti ir atkurti, taip pat skubių ir
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išvengimo, apribojimo ir likvidavimo bei pakrančių valymo ir atkūrimo priemonių
nesiėmimas
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešių
šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
9. Laivų įrengimų, konstrukcijos neatitiktis jūros aplinkos apsaugos normoms bei
standartams, apsaugos nuo teršimo tarptautinių pažymėjimų ar kitų Tarptautinėje
konvencijoje dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78) ir 1992 m. Helsinkio
konvencijoje dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos nurodytų dokumentų
neturėjimas arba juose nurodytų duomenų ir faktinės laivų sistemų bei įrenginių būklės
neatitikimas, skystųjų kenksmingų medžiagų gabenimas laivais, prieš tai nenustačius
medžiagų kategorijos,
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešių
šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
10. Reikiamų įrenginių ar kitų priemonių, kad nedelsiant ir be apribojimo iš laivų būtų
priimami, saugomi ir apdorojami naftos, kitų skystųjų ir kietųjų kenksmingų medžiagų
likučiai, neturėjimas jūrų uostuose, taip pat reikiamų priemonių, kad būtų atiduoti visi
šioje dalyje nurodyti medžiagų likučiai, neįgyvendinimas
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
11. Būtinų priemonių laivų avarijoms išvengti arba sumažinti iki minimumo, kad
padidėtų navigacinis saugumas ir pagerėtų jūrų transporto judėjimas, nevykdymas
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.
12. Apleistų ir nenaudojamų įrenginių, sudužusių ar paskendusių laivų ir pamestų
krovinių, kurie kelia grėsmę jūros aplinkai ar laivybos saugumui, nepašalinimas iš
Lietuvos Respublikos jūros rajono
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.
13. Ne laivuose susidarančių atliekų ir kitų medžiagų šalinimas ir deginimas Lietuvos
Respublikos jūros rajone, Baltijos jūroje, taip pat Lietuvos Respublikos laivų atviroje
jūroje (jūros rajonuose, kurie nepriklauso valstybių vidaus vandenims, teritoriniams
vandenims ir išskirtinei ekonominei zonai) iškasto grunto šalinimas Lietuvos
Respublikos jūros rajone ir Baltijos jūroje be aplinkos apsaugos institucijos leidimo
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.
14. Su bet kurios valstybės vėliava plaukiojantiems laivams, įskaitant laivus, kurių
kelionė prasidėjo už Europos Sąjungos ribų, taikomo reikalavimo nenaudoti Lietuvos
Respublikos teritorinėje jūroje, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir jūros rajono vidaus
vandenyse jūrinio kuro, kuriame sieros kiekis viršija nustatytas normas, kaip tai
numatyta Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78)
VI priede, neteisėtas nevykdymas, kai laive naudojamas jūrinis kuras, kuriame sieros yra
daugiau kaip 0,1 procento masės, bet mažiau kaip 0,15 procento masės,
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būtinų teršimo jūroje išvengimo, apribojimo ir likvidavimo bei pakrančių valymo ir
atkūrimo priemonių nesiėmimas
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
9. Laivų įrengimų, konstrukcijos neatitiktis jūros aplinkos apsaugos normoms bei
standartams, apsaugos nuo teršimo tarptautinių pažymėjimų ar kitų Tarptautinėje
konvencijoje dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78) ir 1992 m.
Helsinkio konvencijoje dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos
nurodytų dokumentų neturėjimas arba juose nurodytų duomenų ir faktinės laivų
sistemų bei įrenginių būklės neatitikimas, skystųjų kenksmingų medžiagų
gabenimas laivais, prieš tai nenustačius medžiagų kategorijos,
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
10. Reikiamų įrenginių ar kitų priemonių, kad nedelsiant ir be apribojimo iš laivų
būtų priimami, saugomi ir apdorojami naftos, kitų skystųjų ir kietųjų kenksmingų
medžiagų likučiai, neturėjimas jūrų uostuose, taip pat reikiamų priemonių, kad būtų
atiduoti visi šioje dalyje nurodyti medžiagų likučiai, neįgyvendinimas
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
11. Būtinų priemonių laivų avarijoms išvengti arba sumažinti iki minimumo, kad
padidėtų navigacinis saugumas ir pagerėtų jūrų transporto judėjimas, nevykdymas
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.
12. Apleistų ir nenaudojamų įrenginių, sudužusių ar paskendusių laivų ir pamestų
krovinių, kurie kelia grėsmę jūros aplinkai ar laivybos saugumui, nepašalinimas iš
Lietuvos Respublikos jūros rajono
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.
13. Ne laivuose susidarančių atliekų ir kitų medžiagų šalinimas ir deginimas
Lietuvos Respublikos jūros rajone, Baltijos jūroje, taip pat Lietuvos Respublikos
laivų atviroje jūroje (jūros rajonuose, kurie nepriklauso valstybių vidaus vandenims,
teritoriniams vandenims ir išskirtinei ekonominei zonai) iškasto grunto šalinimas
Lietuvos Respublikos jūros rajone ir Baltijos jūroje be aplinkos apsaugos
institucijos leidimo
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.
14. Su bet kurios valstybės vėliava plaukiojantiems laivams, įskaitant laivus, kurių
kelionė prasidėjo už Europos Sąjungos ribų, taikomo reikalavimo nenaudoti
Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir jūros
rajono vidaus vandenyse jūrinio kuro, kuriame sieros kiekis viršija nustatytas
normas, kaip tai numatyta Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos
(MARPOL 73/78) VI priede, neteisėtas nevykdymas, kai laive naudojamas jūrinis


Taršos mokesčių ir kontrolės naujovės 2021-2022 m. Naujausi aplinkos apsaugos reikalavimai verslui
užtraukia baudą laivų kapitonams ir laivų valdytojams – fiziniams asmenims nuo trijų
šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.
15. Su bet kurios valstybės vėliava plaukiojantiems laivams, įskaitant laivus, kurių
kelionė prasidėjo už Europos Sąjungos ribų, taikomo reikalavimo nenaudoti Lietuvos
Respublikos teritorinėje jūroje, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir jūros rajono vidaus
vandenyse jūrinio kuro, kuriame sieros kiekis viršija nustatytas normas, kaip tai
numatyta Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78)
VI priede, neteisėtas nevykdymas, kai laive naudojamas jūrinis kuras, kuriame sieros yra
0,15 procento masės ar daugiau,
užtraukia baudą laivų kapitonams ir laivų valdytojams – fiziniams asmenims nuo trijų
tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

kuras, kuriame sieros yra daugiau kaip 0,1 procento masės, bet mažiau kaip 0,15
procento masės,
užtraukia baudą laivų kapitonams ir laivų valdytojams – fiziniams asmenims nuo
trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.
15. Su bet kurios valstybės vėliava plaukiojantiems laivams, įskaitant laivus, kurių
kelionė prasidėjo už Europos Sąjungos ribų, taikomo reikalavimo nenaudoti
Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir jūros
rajono vidaus vandenyse jūrinio kuro, kuriame sieros kiekis viršija nustatytas
normas, kaip tai numatyta Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos
(MARPOL 73/78) VI priede, neteisėtas nevykdymas, kai laive naudojamas jūrinis
kuras, kuriame sieros yra 0,15 procento masės ar daugiau,
užtraukia baudą laivų kapitonams ir laivų valdytojams – fiziniams asmenims nuo
trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.
Įsigalios 2022-01-01.
16. Laivų balastinių vandenų ir nuosėdų išleidimas Lietuvos Respublikos jūros
rajone, kai į aplinką patenka neleistinas kiekis pavojingų ir ligas sukeliančių
vandens organizmų, pažeidžiant 2004 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl laivų
balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo ir Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nustatytus reikalavimus
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
vieno tūkstančio dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų.
Įsigalios 2022-01-01.
17. Pareigos užregistruoti laivo dokumentuose su balastiniais vandenimis
susijusias operacijas ir (ar) pareigos pasirašyti šiuos dokumentus nevykdymas,
klaidingų duomenų apie operacijas su balastiniais vandenimis įrašymas į laivo
dokumentus arba atsisakymas pateikti laivo dokumentus
užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

7.
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Galiojo iki 2020-07-10.
267 straipsnis. Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo
priemonėmis pažeidimas
1. Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis
pažeidimas
užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.
2. Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis vandens telkiniuose, kai tai daryti
draudžiama,
užtraukia baudą nuo keturiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.
3. Aplinkosaugos sąlygų plaukioti saugomose teritorijose esančiuose vandens
telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas

Įsigaliojo 2020-07-11.
267 straipsnis. Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose
plaukiojimo priemonėmis pažeidimas
1. Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis
pažeidimas
užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
2. Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis vandens telkiniuose, kai tai
daryti draudžiama,
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
3. Aplinkosaugos sąlygų plaukioti saugomose teritorijose esančiuose vandens
telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas
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užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
4. Plaukiojimas vandens motociklais vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama,
užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
5. Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis saugomose teritorijose
esančiuose vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama,
užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.
6. Plaukiojimas vandens motociklais saugomose teritorijose esančiuose vandens
telkiniuose, kai tai daryti draudžiama,
užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.
7. Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklio galingumas viršija
150 kW, vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama,
užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
8. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti
pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.
9. Šio straipsnio 5, 6, 7 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti
pakartotinai,
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų eurų.

8.
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Galiojo iki 2020-07-10.
269 straipsnis. Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių
pažeidimas
1. Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas
užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.
2. Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatytų tvenkinio
darbo režimo ar aplinkosaugos reikalavimų pažeidimas
užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti
pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
4. Plaukiojimas vandens telkiniuose savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių
vidaus degimo varikliai turi vandens srauto pompą, kai tai daryti draudžiama,
užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
5. Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis saugomose teritorijose
esančiuose vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama,
užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt
eurų.
6. Plaukiojimas saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose savaeigėmis
plaukiojimo priemonėmis, kurių vidaus degimo varikliai turi vandens srauto pompą,
kai tai daryti draudžiama,
užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt
eurų.
7. Plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklio galingumas
viršija 150 kW, vandens telkiniuose, kai tai daryti draudžiama,
užtraukia baudą nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų
eurų.
8. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti
pakartotinai,
užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt
eurų.
9. Šio straipsnio 5, 6, 7 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti
pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.
10. Už šio straipsnio 8, 9 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti
skiriamas savaeigės plaukiojimo priemonės konfiskavimas.
Įsigaliojo 2020-07-11.
269 straipsnis. Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių
pažeidimas
1. Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas
užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
2. Tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatytų
tvenkinio darbo režimo ar aplinkosaugos reikalavimų pažeidimas
užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki septynių šimtų eurų.
3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti
pakartotinai,
užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.
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TARŠOS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ RATO IŠPLĖTIMAS. MOKESČIO UŽ APLINKOS
TERŠIMĄ TARIFŲ DIDINIMAS.
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO NAUJA REDAKCIJA

Įsigaliojo 2021-01-01 (Įstatymo 2 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigaliojo 2020-07-08).

LIETUVOS RESPUBLIKOS
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO NR. VIII-1183 PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2020 m. birželio 25 d. Nr. XIII-3158
Vilnius
1 straipsnis. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 nauja redakcija
Pakeisti Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą Nr. VIII-1183 ir jį išdėstyti taip:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ
ĮSTATYMAS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
1. Šis įstatymas nustato mokesčio už aplinkos teršimą objektą, mokėtojus, mokėtojų teises ir pareigas, lengvatas, tarifų nustatymo ir indeksavimo tvarką, mokestinį laikotarpį, tarifus,
mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo tvarką, mokestinio patikrinimo tvarką, taip pat įplaukų paskirstymą ir tikslinį panaudojimą.
2. Šio įstatymo paskirtis – ekonominėmis priemonėmis siekti mažinti aplinkos teršimą, riboti aplinką teršiančių medžiagų gamybą ir pardavimą, skatinti naudoti naujas, aplinką
tausojančias technologijas, remti tvarią ekonomikos plėtrą, vykdyti atliekų prevenciją ir tvarkymą, skatinti gaminių daugkartinį naudojimą, užtikrinti, kad nebūtų viršyti nustatyti teršalų
išmetimo į aplinką normatyvai, taip pat sudaryti sąlygas iš mokesčio už aplinkos teršimą kaupti lėšas aplinkos apsaugos priemonėms įgyvendinti.
3. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo 9 priede.
2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
1. Akumuliatorius – daugkartinis cheminis elektros srovės šaltinis, kurio veikimas grindžiamas grįžtamosiomis elektrocheminėmis reakcijomis ir kurį iškrautą vėl galima įkrauti,
leidžiant per jį priešingos krypties nuolatinę srovę.
2. Galvaninis elementas (baterija) – vienkartinis neįkraunamas cheminis elektros srovės šaltinis, kuriame cheminės reakcijos energija paverčiama nuolatine elektros srove.
3. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas tam tikrų gaminių ar pakuočių atliekų naudojimo ir (ar)
perdirbimo kiekis, išreiškiamas procentais nuo mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekto tam tikrų gaminių ar pakuočių kiekio.
4. Gamintojas – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris gamina apmokestinamuosius gaminius ir (ar) pakuoja gaminius (išskyrus
ūkininkavimo veiklai naudojamą šienainį) į apmokestinamąsias pakuotes, net jeigu pakavimo operacijas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo.
5. Kilimo ir tūpimo ciklas – ciklas, apimantis orlaivio riedėjimą žeme, kilimą, aukštėjimą, artėjimą, tūpimą ir visus kitus jo manevrus, atliekamus mažesniame negu 3 000 pėdų (914,4
metro) aukštyje.
6. Kombinuota pakuotė – daugiasluoksnė pakuotė, sudaryta iš kelių medžiagų.
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7. Laikinai leidžiamos taršos normatyvas – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ar taršos leidime (toliau – leidimas) konkrečiam objektui ar įrenginiui konkrečiu atveju
ir konkrečiam laikotarpiui nustatomo tam tikro teršalo kiekio, tam tikrą laiką, kol bus galima nustatyti didžiausios leidžiamos taršos normatyvą, galimo išmesti į aplinką per laiko
vienetą, rodiklis.
8. Mobilusis taršos šaltinis – kelių, geležinkelių, oro, vandens transporto priemonė, ne keliais judantis mechanizmas, turintis degalus naudojantį vidaus degimo variklį.
9. Ne keliais judantis mechanizmas – 19 kW ar didesnės etaloninės galios vidaus degimo variklį turinti savaeigė mašina, kilnojamoji įranga arba transporto priemonė su kėbulu ar be
jo, su ratais ar be jų, neskirta keleiviams arba kroviniams vežti keliais, įskaitant mechanizmus, įrengtus ant transporto priemonės, skirtos keleiviams arba kroviniams vežti keliais,
važiuoklės, išskyrus geležinkelio, oro, vandens transporto priemones.
10. Neperdirbamoji pakuotė – pakuotė, kuri, tapusi atlieka, gali būti naudojama tik energijai gauti arba tik šalinama.
11. Nuslėpta tarša:
1) neturint leidimo, kai leidimas privalomas, išmestas teršalo kiekis ir (ar)
2) nedeklaruotas ar deklaruotas pradėjus mokestinį patikrinimą: į aplinką išmesto teršalo faktinis kiekis, leidime nustatyto teršalo metinio normatyvo ir (ar) didžiausios leidžiamos
momentinės ar paros vidutinės teršalo koncentracijos ir (ar) ribinės vertės neviršijantis ir (ar) faktinis leidime nustatytą metinį normatyvą ir (ar) didžiausią leidžiamą momentinę ar paros
vidutinę teršalo koncentraciją ir (ar) ribinę vertę viršijantis teršalo kiekis; Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų kiekis; kilimo ir tūpimo ciklų skaičius; tiektų Lietuvos Respublikos
vidaus rinkai gaminių ir (ar) pripildytų pakuočių kiekis; pašalintų sąvartyne atliekų kiekis, ir (ar)
3) klaidingai nurodyti: teršalų, degalų, gaminių, pakuočių, atliekų rūšys ir tarifą mažinantys koeficientai, dėl kurių buvo apskaičiuotas ir nedeklaruotas arba deklaruotas mažesnis mokestis
už aplinkos teršimą.
12. Perdirbamoji pakuotė – pakuotė, kuri:
1) pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus
standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar)
2) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų
tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares
perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus.
13. Sąvartyne šalinamos atliekos – nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas; inertinių
atliekų sąvartyne šalinamos atliekos ir nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamos asbesto atliekos; pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos pavojingosios atliekos.
14. Sąvartyno operatorius – fizinis asmuo arba juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų padalinys, vykdantys atliekų šalinimo sąvartyne veiklą (eksploatuojantis sąvartyną).
15. Stacionarusis taršos šaltinis – taršos objektas, kuris negali būti perkeliamas iš vienos vietos į kitą, nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės.
16. Taršos normatyvas – nustatyta tvarka leidime nustatytas tam tikro teršalo kiekio, mokestiniu laikotarpiu leidžiamo išmesti į aplinką, rodiklis.
17. Teršalai – į aplinką išmetamos taršiosios medžiagos ar tokių medžiagų mišinys, kurie dėl žmonių veiklos ar neveikimo patenka į aplinką ir, darydami poveikį atskirai ar su aplinkos
komponentais, gali pakenkti žmonių sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai.
18. Tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai:
1) Lietuvos Respublikos teritorijoje pagamintų gaminių ir (ar) pripildytų pakuočių perleidimas atlygintinai arba neatlygintinai, taip pat naudojant ir nuotolinio ryšio prekybos priemones,
bet kuriam kitam asmeniui Lietuvos Respublikos teritorijoje ar sunaudojimas gamintojo reikmėms arba
2) importuotų ir (ar) įvežtų į Lietuvos Respublikos teritoriją, įskaitant muitinės sandėlius, laikinojo saugojimo sandėlius ir laisvąsias zonas, gaminių ir (ar) pripildytų pakuočių perleidimas
atlygintinai arba neatlygintinai, taip pat naudojant ir kitas nuotolinio ryšio prekybos priemones, bet kuriam kitam asmeniui Lietuvos Respublikos teritorijoje ar sunaudojimas
importuotojo reikmėms, arba
3) likviduojamų arba reorganizuojamų mokesčio mokėtojų gaminių ir (ar) pripildytų pakuočių, neperleistų kitam asmeniui, pagaminimas, importas ir (ar) įvežimas į Lietuvos Respublikos
teritoriją, įskaitant muitinės sandėlius, laikinojo saugojimo sandėlius ir laisvąsias zonas.
19. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme,
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų
tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013, kuriuo
nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/632.
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3 straipsnis. Mokestis už aplinkos teršimą
Šis įstatymas nustato mokestį:
1) už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių;
2) už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių;
3) už aplinkos teršimą gaminių atliekomis;
4) už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis;
5) už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis.
4 straipsnis. Mokesčio objektas
Mokesčio objektas yra:
1) iš stacionariųjų taršos šaltinių, kuriems teršalų išmetimui į aplinką privalomas leidimas, kuriame nustatyti taršos normatyvai, išmesti į aplinką (orą, vandens telkinius ir žemės paviršių
bei jos gelmes) teršalai, nurodyti šio įstatymo 1 ir 2 prieduose;
2) Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekti gaminiai, nurodyti šio įstatymo 3 priede, kurie buvo tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai kaip atskiri gaminiai, neįeinantys į kito gaminio
sudėtį;
3) Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektos pripildytos pakuotės, nurodytos šio įstatymo 4 priede;
4) mobiliųjų taršos šaltinių, išskyrus oro transporto priemones, naudojamas keleiviams ir kroviniams vežti, ir žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus,
eksploatavimui Lietuvos Respublikoje sunaudoti degalai, nurodyti šio įstatymo 5 priede;
5) oro transporto priemonių, naudojamų keleiviams ir kroviniams vežti, kilimo ir tūpimo ciklai, nurodyti šio įstatymo 5 priede;
6) sąvartyne šalintos atliekos, nurodytos šio įstatymo 8 priede;
7) žemės ūkio veiklai naudojami ne keliais judantys mechanizmai, registruojami pirmą kartą Lietuvoje ar keičiantis žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo
valdytojui Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registre (toliau – Registras).
5 straipsnis. Mokesčio mokėtojai
1. Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių moka fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai, kurie įstatymų nustatytais atvejais privalo
turėti leidimą, kuriame nustatyti taršos normatyvai.
2. Mokestį už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių moka fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai, kurie komercinei veiklai naudoja mobiliuosius
taršos šaltinius, siekdami gauti ir (ar) uždirbti pajamų ar kitos ekonominės naudos.
3. Mokestį už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuočių atliekomis moka gamintojas ir (ar) importuotojas.
4. Mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis moka sąvartyno operatorius.
6 straipsnis. Mokesčio lengvatos
1. Mokesčio mokėtojai, įgyvendinantys aplinkos apsaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionariųjų taršos šaltinių ne mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo
nustatyto didžiausios leidžiamos taršos normatyvo, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių
už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 procentais, išskyrus atvejus, kai aplinkos apsaugos priemonei įgyvendinti naudojamos valstybės biudžeto lėšos, taip pat kai įgyvendinamos
aplinkos apsaugos priemonės, skirtos biokurui naudoti. Atleidimas nuo mokesčio galioja ne ilgiau kaip 3 metus nuo aplinkos apsaugos priemonės įgyvendinimo pradžios. Jeigu aplinkos
apsaugos priemonė nustatytu laiku neįgyvendinama arba negaunamas planuotas efektas, mokestis už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių už visą laikotarpį sumokamas arba
išieškomas šio įstatymo ir Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
2. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių atleidžiami:
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1) mokesčio mokėtojai, teršiantys: iš M1 ir N1 kategorijos kelių transporto priemonių, varomų benzinu ir (ar) dujomis, kurios pirmą kartą registruotos ne anksčiau kaip prieš 4 metus,
ir iš M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių, kurios pirmą kartą registruotos ne anksčiau kaip prieš 3 metus. Transporto priemonės naudojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo
transporto priemonės pirmosios registracijos dienos iki mokestinio laikotarpio paskutinės dienos;
2) mokesčio mokėtojai, teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių Lietuvos techninės specifikacijos standartus atitinkančius biodegalus: biodyzeliną, atitinkantį standartą LST EN
14214, ir sintetinį dyzeliną, atitinkantį standartą LST EN 15940, – už sunaudotą biodegalų kiekį, kurio sunaudojimas patvirtintas biodegalų įsigijimo dokumentais.
3. Mokesčio mokėtojai, kurie patys išveža iš Lietuvos Respublikos teritorijos gaminius ir (ar) pripildytas pakuotes arba kurių gaminius ir (ar) pripildytas pakuotes iš Lietuvos Respublikos
teritorijos išveža tretieji asmenys, yra atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuočių atliekomis už tokį gaminių ir (ar) pripildytų pakuočių kiekį, koks buvo
išvežtas iš Lietuvos Respublikos teritorijos per mokestinį laikotarpį, Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka pateikus dokumentus, patvirtinančius išvežtą iš Lietuvos
Respublikos teritorijos gaminių ir (ar) pripildytų pakuočių kiekį.
4. Mokesčio mokėtojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuočių atliekomis už tą gaminių ar pripildytų pakuočių kiekį, kuris proporcingas įvykdytos
gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties daliai. Norėdami pasinaudoti šia mokesčio lengvata, mokesčio mokėtojai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
nustatyta tvarka turi turėti dokumentus, patvirtinančius gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties įvykdymą.
5. Mokesčio mokėtojai, turintys dokumentus, įrodančius, kad buvo deginamas biokuras, atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių už išmetamą į
aplinkos orą leidime nustatytą teršalo kiekį, susidarantį naudojant biokurą.
6. Mokesčio mokėtojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą daugkartinio naudojimo pakuočių atliekomis, kai įvykdo visą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatytą
surinkimo ir daugkartinio naudojimo užduotį. Norėdami pasinaudoti šia mokesčio lengvata, mokesčio mokėtojai turi turėti dokumentus, patvirtinančius daugkartinių pakuočių surinkimą
(susigrąžinimą) ir susigrąžintų daugkartinių pakuočių daugkartinį naudojimą.
7. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą vienkartinių pakuočių atliekomis atleidžiami mokesčio mokėtojai, per mokestinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau
kaip 0,5 tonos visų pripildytų vienkartinių pakuočių, kurioms netaikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, ir tvarkantys pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą aplinkos ministro
nustatyta tvarka.
8. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis atleidžiami sąvartynų operatoriai už:
1) šalintas fosfogipso atliekas;
2) šalintas pavojingųjų atliekų sąvartyne po pavojingųjų atliekų deginimo susidariusias pavojingąsias atliekas (dugno ir lakiuosius pelenus);
3) šalintas pavojingųjų atliekų sąvartyne cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų atliekas, kurių sąrašą tvirtina aplinkos ministras;
4) iki 2017 m. gruodžio 31 d. sąvartyne saugotas ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas pašalintomis po mišrių komunalinių atliekų apdorojimo likusias netinkamas pakartotinai
panaudoti ir perdirbti, tačiau energetinę vertę turinčias komunalines atliekas.
9. Po mišrių komunalinių atliekų apdorojimo likusios netinkamos pakartotinai panaudoti ir perdirbti, energetinę vertę turinčios atliekos, kurios iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo perduotos
saugoti sąvartyne, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka buvo pripažintos pašalintomis, apmokestinamos mokesčiu už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis, taikant tarifą,
galiojusį šių atliekų perdavimo saugoti dieną.
7 straipsnis. Mokesčio tarifų nustatymo ir jų indeksavimo tvarka
1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių tarifai, mokant mokestį už išmestą normatyvo neviršijantį teršalo ar teršalų junginio kiekį, nustatyti teršalams ar teršalų
junginiams įstatymu ar priskirti vienai iš teršalų grupių pagal jų kenksmingumą aplinkai šio įstatymo 1 priede, o už normatyvą viršijantį teršalo kiekį – šio įstatymo 2 priede.
2. Iš stacionariųjų taršos šaltinių išmetamiems į aplinką teršalams ir teršalų junginiams, kuriems nustatytas laikinai leidžiamos taršos normatyvas, mokesčio už aplinkos teršimą iš
stacionariųjų taršos šaltinių tarifai, nurodyti šio įstatymo 1 ir 2 prieduose, didinami taikant koeficientą 1,2.
3. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių tarifai už degalus, sunaudotus Lietuvos Respublikoje, o oro transporto priemonėms, skirtoms keleiviams ir kroviniams vežti,
– už kilimo ir tūpimo ciklų skaičių, nurodyti šio įstatymo 5 priede. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių tarifai, atsižvelgiant į transporto priemonių, išskyrus kelių
ir oro transporto priemones, technines savybes, yra koreguojami (mažinami ar didinami) taikant šio įstatymo 7 priede nustatytus koeficientus. Mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės
ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų tarifai nustatyti šio įstatymo 6 priede; šie tarifai, atsižvelgiant į technines ne keliais judančių mechanizmų savybes, koreguojami
taikant šio įstatymo 7 priede nustatytus koeficientus.
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4. Apmokestinamuosius teršalus, išskyrus šio įstatymo 1 priede nurodytus teršalus ar teršalų junginius, šiuo įstatymu nustatytoms teršalų grupėms, atsižvelgiant į teršalo poveikį aplinkai
ir žmonių sveikatai, taip pat į Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytas teršalų ribines ar kitas aplinkos užterštumo vertes ir jų normavimo reikalavimus, priskiria Vyriausybė ar jos
įgaliotos institucijos.
5. Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių atliekomis tarifai ir gaminių sąrašas nurodyti šio įstatymo 3 priede.
6. Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis tarifai ir pakuočių rūšių sąrašas nurodyti šio įstatymo 4 priede.
7. Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis tarifai ir šalinamų atliekų rūšių sąrašas nurodyti šio įstatymo 8 priede.
8. Mokesčio už aplinkos teršimą tarifai indeksuojami kiekvienais metais, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, taikant indeksavimo koeficientą, kuris nustatomas Lietuvos statistikos
departamento apskaičiuotą ir Oficialiosios statistikos portale paskelbtą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą dalijant iš šimto. Mokestinių metų vartotojų kainų indeksas nustatomas
kiekvienų mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas palyginus su 2018 metų gruodžio mėnesio kainomis.
8 straipsnis. Mokestinis laikotarpis
Mokesčio už aplinkos teršimą mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai, išskyrus mokestį už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų.
9 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas
1. Mokesčio mokėtojai aplinkos ministro nustatyta tvarka vykdo iš stacionariųjų taršos šaltinių išmestų į aplinką teršalų, mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje
sunaudotų degalų, oro transporto atliktų kilimo ir tūpimo ciklų, tiektų vidaus rinkai gaminių ir (ar) pakuočių ir sąvartyne šalintų atliekų apskaitą ir yra atsakingi už mokesčio už aplinkos
teršimą deklaracijose pateiktų duomenų teisingumą.
2. Mokestis už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą apskaičiuojamas aplinkos ministro nustatyta tvarka.
3. Mokestis už aplinkos teršimą apskaičiuojamas:
1) iš stacionariųjų taršos šaltinių išmestą į aplinką teršalų kiekį, kuris nustatomas pagal instrumentinio matavimo, kai juos privaloma atlikti vadovaujantis teisės aktuose nustatytais
teršalų apskaitos reikalavimais, rezultatus arba taikant aplinkos ministro patvirtintas išmetamų į aplinką (orą, vandens telkinius ir žemės paviršių bei žemės gelmes) teršalų kiekio
apskaičiavimo metodikas ir (arba) į aplinkos ministro įsakymu patvirtintą metodikų sąrašą įtrauktas metodikas, kurios buvo naudojamos apskaičiuojant normatyvinį teršalo kiekį leidimui
gauti (toliau – teršalų nustatymo metodikos), dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 1 priede, ir indeksavimo koeficiento;
2) iš stacionariųjų taršos šaltinių išmestą į aplinką leidime nustatytą taršos normatyvą viršijantį teršalo kiekį dauginant iš mokesčio tarifo, nurodyto šio įstatymo 2 priede, ir indeksavimo
koeficiento;
3) mobiliųjų taršos šaltinių, išskyrus oro transporto priemones, skirtas keleiviams ir kroviniams vežti, ir žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus, Lietuvos
Respublikoje sunaudotą degalų kiekį dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 5 priede, tarifo koregavimo koeficiento, kai transporto priemonė atitinka bent vieną iš šio įstatymo 7
priede nustatytų techninių ypatumų, ir indeksavimo koeficiento;
4) oro transporto priemonių, skirtų keleiviams ir kroviniams vežti, atliktų kilimo ir tūpimo ciklų skaičių dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 5 priede, ir indeksavimo koeficiento;
5) Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektą gaminių kiekį, kuris mažinamas proporcingai įvykdytai gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties daliai, dauginant iš tarifo,
nurodyto šio įstatymo 3 priede, ir indeksavimo koeficiento;
6) Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektą pripildytų pakuočių kiekį, kuris mažinamas proporcingai įvykdytai pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties daliai, dauginant
iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 4 priede, ir indeksavimo koeficiento;
7) Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektą ir nesusigrąžintą pripildytų daugkartinių pakuočių kiekį, kai neįvykdoma visa aplinkos ministro nustatyta surinkimo ir daugkartinio
naudojimo užduotis, dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 4 priede, ir indeksavimo koeficiento;
8) sąvartyne šalintų atliekų kiekį dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 8 priede, ir indeksavimo koeficiento.
4. Mokestis už aplinkos teršimą, išskyrus mokestį už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų, sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą
deklaracijos pateikiamos ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos Valstybinei mokesčių
inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija). Laikoma, kad mokestinė prievolė įvykdyta tik pateikus deklaraciją ir sumokėjus
mokėtiną mokestį.
5. Mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų apskaičiuojamas ir sumokamas:
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1) mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų apskaičiuojamas šio įstatymo 6 priede nustatytą tarifą dauginant iš tarifo koregavimo
koeficiento, kai ne keliais judantis mechanizmas atitinka bent vieną iš šio įstatymo 7 priede nustatytų techninių ypatumų, ir iš indeksavimo koeficiento;
2) registruojant žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų
sumokamas prieš jų įregistravimą Registre;
3) keičiantis žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo valdytojui, išskyrus atvejus, kai keičiamas žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo
valdytojo, juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė, o pakeitus duomenis faktinis žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo
valdytojas nesikeičia, mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų sumokamas prieš Registro duomenų pakeitimą;
4) mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą;
5) nesumokėjus mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų, jie neregistruojami Registre ir nekeičiami Registro duomenys;
6) mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolę vykdo valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centras;
7) Valstybinė mokesčių inspekcija ir valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras keičiasi mokesčiui administruoti reikalinga informacija. Keitimosi mokesčiui
administruoti reikalinga informacija tvarką nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras, suderinęs su Valstybine mokesčių inspekcija;
8) valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro sprendimai dėl mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo privaloma ikiteismine tvarka nagrinėjami Mokestinių ginčų
komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai gali būti skundžiami teismui.
6. Aplinkos ministras ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas tvirtina mokesčio už aplinkos teršimą, išskyrus mokestį už žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius
mechanizmus, deklaracijų formas ir jų pildymo taisykles.
7. Nesumokėtas mokestis už aplinkos teršimą sumokamas arba išieškomas, delspinigiai skaičiuojami, permokėta mokesčio suma grąžinama Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta
tvarka.
8. Mokestis už nuslėptą taršą apskaičiuojamas:
1) mokesčio mokėtojui, kuris netvarkė privalomos teršalų išmetimo į aplinką apskaitos, – išmestą į aplinką teršalo kiekį, kuris nustatomas leidime nustatytą teršalo kiekį, padidintą
pusantro karto, dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 1 priede, iš indeksavimo koeficiento ir iš koeficiento 2;
2) mokesčio mokėtojui, kuris nuslėpė faktinį iš stacionariųjų taršos šaltinių į aplinką išmestą teršalo kiekį, – nuslėptą teršalo kiekį, bet ne didesnį už leidime nustatytą teršalo metinį
taršos normatyvą, ir (ar) didžiausią leidžiamą momentinę ar paros vidutinę teršalo koncentraciją ir (ar) ribinę vertę dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 1 priede, iš indeksavimo
koeficiento, iš koeficiento 1,2, jeigu nustatytas teršalo laikinai leidžiamos taršos normatyvas, ir iš koeficiento 2;
3) mokesčio mokėtojui, kuris nuslėpė leidime nustatytą metinį normatyvą ir (ar) didžiausią leidžiamą momentinę ar paros vidutinę teršalo koncentraciją ir (ar) vienkartinį normatyvą
viršijantį teršalo kiekį ir (ar) kuris neturi leidimo, – išmestą teršalo kiekį, nuslėptą leidime nustatytą metinį ir (ar) didžiausią leidžiamą momentinę ar paros vidutinę teršalo koncentraciją
ir (ar) vienkartinį normatyvą viršijantį teršalo kiekį, o jeigu neturi leidimo, kuriame nustatyti teršalų išmetimo į aplinką normatyvai, kai toks leidimas yra privalomas, – visą faktinį
išmestą iš stacionariųjų taršos šaltinių teršalo kiekį, kuris nustatomas pagal teršalų nustatymo metodikas arba instrumentinio matavimo būdu gautus duomenis, dauginant iš tarifo,
nurodyto šio įstatymo 2 priede, iš indeksavimo koeficiento, iš koeficiento 1,2, jeigu nustatytas teršalo laikinai leidžiamos taršos normatyvas, ir iš koeficiento 2;
4) mokesčio mokėtojui, kuris nuslėpė degalų kiekį, sunaudotą mobiliųjų taršos šaltinių, išskyrus žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus, eksploatuojamų
Lietuvos Respublikoje, – nuslėptą degalų kiekį dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 5 priede, iš indeksavimo koeficiento, iš tarifo koregavimo koeficiento, jeigu transporto priemonė
atitinka bent vieną iš šio įstatymo 7 priede nustatytų techninių ypatumų, ir iš koeficiento 2;
5) mokesčio mokėtojui, kuris nuslėpė oro transporto priemonių kilimo ir tūpimo ciklų skaičių, – nuslėptą kilimo ir tūpimo ciklų skaičių dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 5 priede,
iš indeksavimo koeficiento ir iš koeficiento 2;
6) mokesčio mokėtojui, kuris nuslėpė sąvartyne šalintų atliekų kiekį, – nuslėptą sąvartyne šalintų atliekų kiekį dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 8 priede, iš indeksavimo
koeficiento ir iš koeficiento 2;
7) mokesčio mokėtojui, kuris nuslėpė Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektų gaminių ir (ar) pripildytų pakuočių kiekį, kai mokesčio mokėtojas aplinkos ministro nustatyta tvarka
vykdė gaminių ir (ar) pakuočių apskaitą, – nuslėptą gaminių ir (ar) pripildytų pakuočių kiekį dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 3 ir (ar) 4 prieduose, iš indeksavimo koeficiento
ir iš koeficiento 2;
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8) mokesčio mokėtojui, kuris nuslėpė Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektų gaminių ir (ar) pripildytų pakuočių kiekį, kai mokesčio mokėtojas nevykdė gaminių ir (ar) pakuočių
apskaitos ir nepateikė gaminių ir (ar) pakuočių apskaitos dokumentų mokesčio administratoriui (jo pareigūnui) ir neteikė deklaracijos iki mokestinio patikrinimo pradžios, – mokesčio
mokėtojo per tikrinamąjį mokestinį laikotarpį gautas pajamas dauginant iš koeficiento 0,02. Jeigu apskaičiuota mokėtina mokesčio suma yra mažesnė už 10 000 eurų, mokamas 10 000
eurų mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuočių atliekomis. Duomenis apie mokesčio mokėtojo gautas pajamas per mokestinį laikotarpį teikia Valstybinė mokesčių inspekcija;
9) mokesčio mokėtojui, kuris nurodė fiktyvų (neegzistuojantį) atliekų tvarkytojo ir (ar) gamintojų ir importuotojų organizacijos tariamai išrašytą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų
sutvarkymą įrodantį dokumentą ir (ar) patvirtinimą (toliau – dokumentas), kuriuo remiantis buvo pasinaudota mokesčio lengvata, ir sutvarkytą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį, –
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektą gaminių ir (ar) pripildytų pakuočių kiekį, kuriam netaikomos šiame įstatyme nustatytos mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuočių
atliekomis lengvatos, dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 3 ir (ar) 4 prieduose, iš indeksavimo koeficiento ir iš koeficiento 2.
10 straipsnis. Mokesčio mokėtojų konsultavimas
1. Konsultacijas ir informaciją mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais, išskyrus mokestį už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais
judančių mechanizmų, mokesčio mokėtojui teikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įgaliota institucija šios institucijos nustatyta tvarka.
2. Konsultacijas ir informaciją mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais mokesčio
mokėtojui teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įgaliota institucija šios institucijos nustatyta tvarka.
11 straipsnis. Mokestinio patikrinimo tvarka
1. Mokestinį patikrinimą atlieka Aplinkos ministerijos įgaliota institucija šios institucijos nustatyta tvarka, vadovaudamasi šio įstatymo ir Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis
tiek, kiek tai nenumatyta šiame ir kituose įstatymuose.
2. Vyriausybės įgaliota institucija šios institucijos nustatyta tvarka vykdo iš stacionariųjų taršos šaltinių išmestų į aplinką teršalų, mobiliųjų taršos šaltinių, išskyrus žemės ūkio veiklai
naudojamus ne keliais judančius mechanizmus, sunaudotų Lietuvos Respublikoje degalų, atliktų kilimo ir tūpimo ciklų, sąvartyne šalintų atliekų, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai
tiektų gaminių ir (ar) pakuočių apskaitos ir mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumo kontrolę.
3. Valstybinė mokesčių inspekcija ir teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, taip pat Aplinkos ministerija ar jos įgaliotos institucijos keičiasi mokesčiui už aplinkos teršimą
administruoti reikalinga informacija. Keitimosi mokesčiui už aplinkos teršimą administruoti reikalinga informacija tvarką nustato aplinkos ministras, suderinęs su Valstybinės mokesčių
inspekcijos viršininku.
4. Mokestiniai patikrinimai atliekami vadovaujantis paskutine priimta deklaracija iki mokestinio patikrinimo pradžios. Patikslinti deklaracijos duomenys, turintys įtakos prievolės
dydžiui, nevertinami, jeigu jie buvo pateikti jau prasidėjus mokestiniam patikrinimui, kurio pradžia laikoma pranešimo dėl mokestinio patikrinimo išsiuntimo elektroniniu paštu arba
registruotu laišku diena.
5. Ginčai dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo privaloma ikiteismine tvarka nagrinėjami Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai gali būti skundžiami teismui.
12 straipsnis. Mokesčio paskirstymas ir tikslinis panaudojimas
1. Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionariųjų ir mobiliųjų taršos šaltinių paskirstomas taip:
1) 30 procentų įskaitoma į valstybės biudžetą. Šios lėšos naudojamos pagal tikslinę paskirtį Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšoms administruoti ir šioje
programoje numatytiems aplinkos apsaugos investicijų projektams finansuoti aplinkos ministro nustatyta tvarka;
2) 70 procentų įskaitoma į savivaldybės, kurios teritorijoje yra stacionarusis taršos objektas (įrenginys), o teršiant iš mobiliojo taršos šaltinio – į savivaldybės, kurios teritorijoje
registruotas mokesčio mokėtojas, eksploatuojantis (naudojantis) mobilųjį taršos šaltinį, biudžetą. Šios lėšos naudojamos pagal tikslinę paskirtį Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo
specialiojoje programoje numatytoms priemonėms finansuoti.
2. Mokestis už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuočių atliekomis ir mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis mokamas į valstybės biudžetą. Šios lėšos
naudojamos Atliekų tvarkymo įstatyme numatytiems Atliekų tvarkymo programos tikslams įgyvendinti.
3. Mokestis už aplinkos teršimą, kai jis taikomas už nuslėptą taršą, mokamas arba išieškomas iš pažeidėjo į valstybės biudžetą. Šios lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos rėmimo programos įstatyme nustatytiems tikslams įgyvendinti.
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Lietuvos Respublikos
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
1 priedas
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ LEIDŽIAMOS TARŠOS TARIFAI
I SKYRIUS
TERŠALAI, IŠMETAMI Į ATMOSFERĄ
Teršalai
SO2 (sieros dioksidas)
NOx (azoto oksidai)
Dioksinai ir furanai
Sunkieji metalai ir jų junginiai deginant atliekas
Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės)*
Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį
kurą ar atliekas
Asbesto turinčios kietosios dalelės
NH3 (amoniakas)
Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną,
nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
Teršalų grupės
I
II
III
IV
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2021 m.
136
256
5 000 000
700
145
320

Tarifas, Eur/t
2022 m.
136
256
5 000 000
1 000
175
390

nuo 2023 m.
136
256
5 000 000
1 300
225
450

700
20
105

1 000
20
200

1 300
20
330

700
320
60
20

1 000
390
60
20

1 300
450
60
20
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II SKYRIUS
TERŠALAI, IŠMETAMI Į VANDENS TELKINIUS, ŽEMĖS PAVIRŠIŲ IR JOS GELMES
Teršalai

Tarifas, Eur/t

BDS7

500

Bendras azotas
Bendras fosforas
Suspenduotos medžiagos
Sulfatai
Chloridai

600
3 500
135
15
30

Teršalų grupės
I
3 814 146
II
347 511
III
56 661
IV
12 839
V
1 258
*Išskyrus kietąsias daleles, susidarančias deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles.
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Lietuvos Respublikos
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
2 priedas
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ NORMATYVUS VIRŠIJANČIOS TARŠOS TARIFAI
I SKYRIUS
TERŠALAI, IŠMETAMI Į ATMOSFERĄ
Teršalai
SO2 (sieros dioksidas)
NOx (azoto oksidai)
Dioksinai ir furanai
Sunkieji metalai ir jų junginiai deginant atliekas
Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės)*
Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį
kurą ar atliekas
Asbesto turinčios kietosios dalelės
NH3 (amoniakas)
Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną,
nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
Teršalų grupės
I
II
III
IV
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2021 m.
204
384
50 000 000 000
210 000
218
16 000

Tarifas, Eur/t
2022 m.
204
384
50 000 000 000
300 000
263
19 500

nuo 2023 m.
204
384
50 000 000 000
390 000
338
22 500

210 000
30
158

300 000
30
300

390 000
30
495

210 000
16 000
1 800
30

300 000
19 500
1 800
30

390 000
22 500
1 800
30
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II SKYRIUS
TERŠALAI, IŠMETAMI Į VANDENS TELKINIUS, ŽEMĖS PAVIRŠIŲ IR JOS GELMES
Teršalai

Tarifas, Eur/t

BDS7

5 000

Bendras azotas
Bendras fosforas
Suspenduotos medžiagos
Sulfatai
Chloridai

3 000
35 000
203
23
45

Teršalų grupės
I
381 414 600
II
17 375 550
III
566 610
IV
64 195
V
2 516
*Išskyrus kietąsias daleles, susidarančias deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles.
Lietuvos Respublikos
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
3 priedas
GAMINIŲ SĄRAŠAS IR MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ TARIFAI
Gaminys
1. Motociklų ir lengvųjų automobilių
padangos
2. Autobusų, krovininių automobilių, žemės
ūkio, miško ūkio, orlaivių, statybos ir
pramonės paskirties transporto priemonių
padangos ir kitos padangos, sveriančios
daugiau kaip 3 kg
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naujos
4011 10,
4011 40
4011 20,
4011 30,
4011 70,
4011 80,
ex 4011 90

Kodas*
restauruotos
4012 11,
ex 4012 19
4012 12,
4012 13,
ex 4012 19

naudotos

Tarifas, Eur/t

ex 4012 20

300

ex 4012 20

600
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3. Akumuliatoriai
4. Galvaniniai elementai (baterijos)

4012 90 20
8507

222

8506

4 469

5. Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų
8421 23, ex 8421 99 90
714
filtrai, jų dalys ir komponentai
6. Vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro
8421 31, ex 8421 99 90
714
filtrai, jų dalys ir komponentai
7. Autotransporto priemonių amortizatoriai
ex 8708 80
535
*
Prekių kodai pateikti pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1821, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos
reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 12 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1925, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I
priedas.
Pastaba. Prie kodo nurodomas raidžių junginys ex reiškia, kad apmokestinami tik tie atitinkamam Kombinuotosios nomenklatūros kodui priskiriami gaminiai, kurie atitinka lentelės
pirmoje skiltyje pateiktų atitinkamų gaminių aprašymą.
Lietuvos Respublikos
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
4 priedas
PAKUOČIŲ SĄRAŠAS IR MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ TARIFAI
Pakuotės tarifas, Eur/t

Daugkartinės pakuotės ir
perdirbamosios vienkartinės pakuotės
tarifas, Eur/t

Neperdir-bamosios vienkartinės pakuotės tarifas, Eur/t

Pakuotės rūšis
2021 m.

85

nuo 2022 m.

Stiklinė pakuotė

225

279

395

Plastikinė pakuotė

618

618

875

PET (polietileno tereftalatas) pakuotė

618

618

875

Kombinuota pakuotė

900

900

1 200

Metalinė (įskaitant aliumininę) pakuotė

186

186

263
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Popierinė ir kartoninė pakuotė

125

133

188

Medinė pakuotė

159

189

225

Kita pakuotė

299

299

423

Lietuvos Respublikos
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
5 priedas
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFAI

Transporto priemonė
1. Kelių transporto priemonės ir kiti ne keliais
judantys mechanizmai, išskyrus naudojamus žemės
ūkio veiklai
2. Vandenų transporto priemonės

3. Geležinkelių transporto priemonės
4. Oro transporto priemonės, naudojamos
keleiviams ir kroviniams vežti
5. Kitos oro transporto priemonės

86

Degalų rūšis arba ciklas

Tarifas, Eur/t arba
už kilimo ir tūpimo ciklą

benzinas
dyzelinas ir gazolis
suskystintos naftos dujos
suslėgtos gamtinės dujos
benzinas
dyzelinas

8
10
8
7
13
14

mazutas ir gazolis, kurio sieringumas ≤ 0,5 proc.

3

mazutas ir gazolis, kurio sieringumas > 0,5 proc.,
bet ≤ 1,5 proc.

6

mazutas ir gazolis, kurio sieringumas > 1,5 proc.
dyzelinas

8
11

už vieną kilimo ir tūpimo ciklą

2

žibalas arba kita

10
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Lietuvos Respublikos
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
6 priedas
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NAUDOJAMŲ NE KELIAIS JUDANČIŲ MECHANIZMŲ TARIFAI

Ne keliais judančių mechanizmų, naudojamų žemės ūkio veiklai, galia, kW
nuo

iki

0

70

71

90

0
40

91

110

80

111

130

120

131

150

160

151

170

200

171

190

240

191

210

280

211

230

320

231

250

360

251

270

400

271

290

440

291

310

480

311

330

520

331

350

560

351 ir daugiau
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Tarifas, Eur

600
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Lietuvos Respublikos
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
7 priedas
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFŲ KOREGAVIMO KOEFICIENTAI
Transporto priemonės apibūdinimas
1. Geležinkelių, vidaus vandenų transporto priemonės ir ne keliais judantys mechanizmai, kuriuose įrengtas vidaus degimo variklis, atitinkantis V etapo
išmetamų teršalų ribines vertes, nustatytas 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne
keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies
keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB

Koeficient
as
0,5

2. Kiti, neatitinkantys 1 punkte nurodyto apibūdinimo, ne keliais judantys mechanizmai, kuriuose įrengtas vidaus degimo variklis, geležinkelių ir vidaus
vandenų transporto priemonės, pagamintos:
2.1. mažiau kaip prieš 5 metus
2.2. prieš 5 metus ir daugiau, bet ne daugiau kaip prieš 10 metų
3. Geležinkelių ir vidaus vandenų transporto priemonės, pagamintos daugiau kaip prieš 10 metų

88

0,4
0,8
1,2
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Lietuvos Respublikos
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
8 priedas
SĄVARTYNE ŠALINAMŲ ATLIEKŲ SĄRAŠAS IR MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ TARIFAI
Atliekų rūšis
1. Nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos,
išskyrus atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas
2. Nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose
šalinamos asbesto atliekos
3. Inertinių atliekų sąvartyne šalinamos atliekos
4. Pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos

2021 m.

Tarifas, Eur/t
2022 m.

2023 m.

2024 m.

10,00

15,00

20,00

25,00

10,00

10,00

10,00

10,00

30,41
50,00

30,41
50,00

30,41
50,00

30,41
50,00

Lietuvos Respublikos
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
9 priedas
ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI
1. 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/852.
2. 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849.“
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.
2. Šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus priima:
1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministras ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkas patvirtina mokesčio už aplinkos teršimą
deklaracijų formas ir jų pildymo taisykles iki 2021 m. birželio 30 d.;
2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įgaliota institucija patvirtina Konsultacijų ir informacijos teikimo mokesčio už aplinkos teršimą žemės ūkio veiklai naudojamais ne
keliais judančiais mechanizmais klausimais tvarkos aprašą ir Mokesčio už aplinkos teršimą žemės ūkio veiklai naudojamais ne keliais judančiais mechanizmais apskaičiavimo ir
sumokėjimo tvarkos aprašą iki 2020 m. gruodžio 31 d.;
3) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos
teršimą įstatymo 11 straipsnio 5 dalies įgyvendinamuosius teisės aktus;
4) Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos iki 2021 m. birželio 30 d. priima kitus šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
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3. 2028 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 straipsnio redakcija:
„6 straipsnis. Mokesčio lengvatos
1. Mokesčio mokėtojai, įgyvendinantys aplinkos apsaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionariųjų taršos šaltinių ne mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo
nustatyto didžiausios leidžiamos taršos normatyvo, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių
už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 procentais, išskyrus atvejus, kai aplinkos apsaugos priemonei įgyvendinti naudojamos valstybės biudžeto lėšos, taip pat kai įgyvendinamos
aplinkos apsaugos priemonės, skirtos biokurui naudoti. Atleidimas nuo mokesčio galioja ne ilgiau kaip 3 metus nuo aplinkos apsaugos priemonės įgyvendinimo pradžios.
2. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių atleidžiami:
1) mokesčio mokėtojai, teršiantys: iš M1 ir N1 kategorijos kelių transporto priemonių, varomų benzinu ir (ar) dujomis, kurios pirmą kartą registruotos ne anksčiau kaip prieš 4 metus, ir
iš M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių, kurios pirmą kartą registruotos ne anksčiau kaip prieš 3 metus. Transporto priemonės naudojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo
transporto priemonės pirmosios registracijos dienos iki mokestinio laikotarpio paskutinės dienos;
2) mokesčio mokėtojai, teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių Lietuvos techninės specifikacijos standartus atitinkančius biodegalus: biodyzeliną, atitinkantį standartą
LST EN 14214, ir sintetinį dyzeliną, atitinkantį standartą LST EN 15940, bioetanolį E85, atitinkantį standartą LST EN 15293, – už sunaudotą biodegalų kiekį, kurio sunaudojimas
patvirtintas biodegalų įsigijimo dokumentais.
3. Mokesčio mokėtojai, kurie patys išveža iš Lietuvos Respublikos teritorijos gaminius ir (ar) pripildytas pakuotes arba kurių gaminius ir (ar) pripildytas pakuotes iš Lietuvos Respublikos
teritorijos išveža tretieji asmenys, yra atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuočių atliekomis už tokį gaminių ir (ar) pripildytų pakuočių kiekį, koks buvo
išvežtas iš Lietuvos Respublikos teritorijos per mokestinį laikotarpį, Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka pateikus dokumentus, patvirtinančius išvežtą iš Lietuvos
Respublikos teritorijos gaminių ir (ar) pripildytų pakuočių kiekį.
4. Mokesčio mokėtojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuočių atliekomis už tą gaminių ir (ar) pripildytų pakuočių kiekį, kuris proporcingas įvykdytos
gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties daliai. Norėdami pasinaudoti šia mokesčio lengvata, mokesčio mokėtojai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
nustatyta tvarka turi turėti dokumentus, patvirtinančius gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties įvykdymą.
5. Mokesčio mokėtojai, turintys dokumentus, įrodančius, kad buvo deginamos biodujos, atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių už išmetamą į
aplinkos orą leidime nustatytą teršalo kiekį, susidarantį naudojant biodujas.
6. Mokesčio mokėtojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą daugkartinio naudojimo pakuočių atliekomis, kai įvykdo visą aplinkos ministro nustatytą surinkimo ir daugkartinio
naudojimo užduotį. Norėdami pasinaudoti šia mokesčio lengvata, mokesčio mokėtojai turi turėti dokumentus, patvirtinančius daugkartinių pakuočių surinkimą (susigrąžinimą) ir
susigrąžintų daugkartinių pakuočių daugkartinį naudojimą.
7. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą vienkartinių pakuočių atliekomis atleidžiami mokesčio mokėtojai, per mokestinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau
kaip 0,5 tonos visų pripildytų vienkartinių pakuočių, kurioms netaikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, ir tvarkantys pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka.
8. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis atleidžiami sąvartynų operatoriai už:
1) šalintas fosfogipso atliekas;
2) šalintas pavojingųjų atliekų sąvartyne po pavojingųjų atliekų deginimo susidariusias pavojingąsias atliekas (dugno ir lakiuosius pelenus);
3) šalintas pavojingųjų atliekų sąvartyne cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų atliekas, kurių sąrašą tvirtina aplinkos ministras;
4) iki 2017 m. gruodžio 31 d. sąvartyne saugotas ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas pašalintomis po mišrių komunalinių atliekų apdorojimo likusias netinkamas pakartotinai
panaudoti ir perdirbti, tačiau energetinę vertę turinčias komunalines atliekas.“
4. Šio įstatymo nuostatos pradedamos taikyti apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 m. mokestinio laikotarpio mokestį už aplinkos teršimą.
3 straipsnis. Įstatymo pripažinimas netekusiu galios
Įsigaliojus šiam įstatymui, netenka galios Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 6 straipsnio ir 1, 2 priedėlių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2796.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentas
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MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR NUSLĖPTĄ TARŠĄ APSKAIČIAVIMO UŽ 2021 IR VĖLESNIUS METUS TVARKOS
APRAŠAI

Įsigaliojo 2021-03-11.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR NUSLĖPTĄ TARŠĄ APSKAIČIAVIMO UŽ 2021 IR VĖLESNIUS METUS TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO
2021 m. kovo 10 d. Nr. D1-143
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 18
d. nutarimo Nr. 1277 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą“ 1.2–1.3 papunkčius:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą iš mobiliųjų taršos šaltinių apskaičiavimo tvarkos aprašą;
1.2. Mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą iš stacionariųjų taršos šaltinių apskaičiavimo tvarkos aprašą;
1.3. Mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą gaminių atliekomis apskaičiavimo tvarkos aprašą;
1.4. Mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą pakuočių atliekomis apskaičiavimo tvarkos aprašą;
1.5. Mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą sąvartyne šalinamomis atliekomis apskaičiavimo tvarkos aprašą.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. D1-770 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose
šalinamomis atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
3. N u s t a t a u, kad mokestis už aplinkos teršimą 2020 ir ankstesnių metų mokestinius laikotarpius apskaičiuojamas ir mokamas taikant iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusias
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-230 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir
mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ nuostatas.

Aplinkos ministras
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m. kovo 10 d.
įsakymu Nr. D1-143
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR NUSLĖPTĄ TARŠĄ IŠ MOBILIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą iš mobiliųjų taršos šaltinių apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato mokesčio už aplinkos teršimą ir
nuslėptą taršą iš mobiliųjų taršos šaltinių apskaičiavimo tvarką.
2. Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos apskaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų.
3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme įtvirtintas sąvokas.
II SKYRIUS
MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS
4. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių apskaičiuojamas ir mokamas už mokesčio mokėtojo mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikos teritorijoje
per mokestinį laikotarpį sunaudotą degalų kiekį tonomis, išskyrus keleiviams ir kroviniams vežti naudojamas oro transporto priemones. Mokestis už aplinkos teršimą iš keleiviams ir
kroviniams vežti naudojamų oro transporto priemonių apskaičiuojamas ir mokamas atsižvelgiant į kilimo ir tūpimo ciklų skaičių.
5. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių, išskyrus keleiviams ir kroviniams vežti naudojamas oro transporto priemones, apskaičiuojamas pagal formulę:
M=Q×T×I×k
kur:
M – mokestis už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių (Eur);
Q – mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos teritorijoje per mokestinį laikotarpį sunaudotas atitinkamos rūšies degalų kiekis (t);
T – mokesčio tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 priede;
I – indeksavimo koeficientas;
k – mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 priede. Kai mobilusis taršos
šaltinis neatitinka nė vieno minėtame priede nustatytų techninių ypatumų, koeficientas k=1.
6. Mokestis už aplinkos teršimą iš keleiviams ir kroviniams vežti naudojamų oro transporto priemonių kilimo ir tūpimo ciklo metu apskaičiuojamas pagal formulę:
Mc = T × I × s
kur:
Mc – mokestis už aplinkos teršimą iš keleiviams ir kroviniams vežti naudojamų oro transporto priemonių kilimo ir tūpimo ciklo metu (Eur);
T – mokesčio tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 priede;
I – indeksavimo koeficientas;
s – keleiviams ir kroviniams vežti naudojamų oro transporto priemonių kilimo ir tūpimo ciklų skaičius.
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III SKYRIUS
MOKESČIO UŽ NUSLĖPTĄ TARŠĄ APSKAIČIAVIMAS
7. Mokestis už nuslėptą taršą iš mobiliųjų taršos šaltinių (išskyrus keleiviams ir kroviniams vežti naudojamas oro transporto priemones) apskaičiuojamas pagal formulę:
MNUS = QNUS × T × k × I × 2
kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą taršą iš mobiliųjų taršos šaltinių (Eur);
QNUS – nuslėptas degalų kiekis sunaudotas konkrečiame mobiliajame taršos šaltinyje (t);
T – mokesčio tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 priede;
I – indeksavimo koeficientas;
k – mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 priede. Kai mobilusis taršos
šaltinis neatitinka nė vieno minėtame priede nustatytų techninių ypatumų, koeficientas k=1.
8. Mokestis už nuslėptą taršą iš mobiliųjų taršos šaltinių (išskyrus keleiviams ir kroviniams vežti naudojamas oro transporto priemones), kai apskaičiuodamas mokestį už
mobiliuosiuose taršos šaltiniuose sunaudotą degalų kiekį mokesčio mokėtojas neteisingai taikė mokesčio už aplinkos teršimą tarifus, nustatytus Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
5 priede ir (ar) neteisingai taikė ar visai netaikė privalomų taikyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientų, nustatytų Mokesčio už aplinkos
teršimą įstatymo 7 priede, todėl buvo sumokėtas mažesnis mokestis, apskaičiuojamas pagal formulę:
MNUS = (QDEK x T x k x I - M(sumokėtas)) x 2
kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą taršą iš mobiliųjų taršos šaltinių (Eur);
QDEK – deklaruotas mažesnis sunaudotas atitinkamos rūšies degalų kiekis apmokestinamuose mobiliuosiuose taršos šaltiniuose (tonomis);
T – mokesčio tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 priede;
I – indeksavimo koeficientas;
k – mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 priede. Kai mobilusis taršos
šaltinis neatitinka nė vieno minėtame priede nustatytų techninių ypatumų, koeficientas k=1;
M(sumokėtas) – sumokėtas mokestis už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių, kuriam apskaičiuoti neteisingai taikytas mokesčio už aplinkos teršimą tarifas, nustatytas
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 priede ir (ar) neteisingai taikytas ar iš viso netaikytas privalomas taikyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių tarifų
koregavimo koeficientas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 priede.
9. Mokestis už nuslėptą keleiviams ir kroviniams vežti naudojamų oro transporto priemonių taršą kilimo ir tūpimo ciklų metu apskaičiuojamas pagal formulę:
MNUS = SNUS x T x I x 2
kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą taršą iš mobiliųjų taršos šaltinių (Eur);
SNUS – nuslėptas keleiviams ir kroviniams vežti naudojamų oro transporto priemonių kilimo ir tūpimo ciklų skaičius;
T – mokesčio tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 priede;
I – indeksavimo koeficientas.
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10. Mokestis už nuslėptą keleiviams ir kroviniams vežti naudojamų oro transporto priemonių taršą kilimo ir tūpimo ciklų metu, kai apskaičiuodamas mokestį už keleiviams ir
kroviniams vežti naudojamų oro transporto priemonių kilimo ir tūpimo ciklų skaičių mokesčio mokėtojas neteisingai taikė mokesčio už aplinkos teršimą tarifą, nustatytą Mokesčio už
aplinkos teršimą įstatymo 5 priede, todėl sumokėtas mažesnis mokestis, apskaičiuojamas pagal formulę:
MNUS = (s x T x I – M(sumokėtas)) x 2
kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą taršą iš mobiliųjų taršos šaltinių (Eur);
M(sumokėtas) – sumokėtas mokestis už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių, kuriam apskaičiuoti neteisingai taikytas mokesčio už aplinkos teršimą tarifas, nustatytas
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 priede;
T – mokesčio tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 priede;
I – indeksavimo koeficientas;
s – keleiviams ir kroviniams vežti naudojamų oro transporto priemonių kilimo ir tūpimo ciklų skaičius.
IV SKYRIUS
MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI
11. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientai taikomi kaip nustatyta Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 priede, turint tai
patvirtinantį dokumentą:
11.1. gamintojo išduotą įrenginio techninį pasą (jei toks yra) ar įmonės, atlikusios variklio konstrukcinius patobulinimus, pažymą, pateiktą su galiojančiu privalomos techninės
apžiūros dokumentu, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelių, vidaus vandenų transporto priemonė ir ne keliais judantis mechanizmas, kuriame įrengtas vidaus degimo variklis, atitinka
V etapo išmetamų teršalų ribines vertes, nustatytas 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių
mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis, ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir
(ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB su visais pakeitimais;
11.2. gamintojo išduotą techninį pasą, sertifikatą, patvirtinantį ne keliais judančio mechanizmo, kuriame įrengtas vidaus degimo variklis, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto
priemonės pagaminimo metus, kurie neturi viršyti atitinkamai 5 arba 10 metų, atsižvelgiant į taikyto koeficiento dydį.
_________________
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m. kovo 10 d.
įsakymu Nr. D1-143
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR NUSLĖPTĄ TARŠĄ IŠ STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą iš stacionariųjų taršos šaltinių apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato mokesčio už aplinkos teršimą
ir nuslėptą taršą iš stacionariųjų taršos šaltinių apskaičiavimo tvarką.
2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme įtvirtintas sąvokas.
II SKYRIUS
MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS
3. Mokestis už faktinį iš stacionariųjų taršos šaltinių išmestą į aplinkos orą arba išleistą į vandens telkinius, žemės paviršių ir jos gelmes (toliau – aplinka) teršalų kiekį (tonomis)
susideda iš mokesčio už išmestą ar išleistą į aplinką leidžiamą teršalo kiekį, neviršijusį taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidime ar taršos leidime teršalui
nustatyto leidžiamos taršos normatyvo, ir mokesčio, apskaičiuojamo taikant didesnį tarifą už išmestą ar išleistą į aplinką teršalo kiekį, viršijusį TIPK leidime ar taršos leidime teršalui
nustatytą leidžiamos taršos normatyvą, ir apskaičiuojamas pagal formulę:
M = Mn + Mp
kur:
M – mokestis už išmestą ar išleistą į aplinką teršalo kiekį per mokestinį laikotarpį (Eur);
Mn – mokestis už išmestą ar išleistą į aplinką teršalo kiekį per mokestinį laikotarpį, neviršijusį TIPK leidime ar taršos leidime teršalui nustatyto leidžiamos taršos normatyvo,
apskaičiuotas pagal Tvarkos aprašo 4 punktą (Eur);
Mp – mokestis už išleistą ar išmestą į aplinką teršalo kiekį per mokestinį laikotarpį, viršijusį TIPK leidime ar taršos leidime teršalui nustatytą leidžiamos taršos normatyvą,
apskaičiuotas pagal Tvarkos aprašo 5 punktą (Eur).
Kai neviršijami TIPK leidime ar taršos leidime teršalams nustatyti leidžiamos taršos normatyvai, Mp = 0.
4. Mokestis už TIPK leidime ar taršos leidime nustatytą leidžiamą išmesti ar išleisti į aplinką teršalo kiekį per mokestinį laikotarpį apskaičiuojamas pagal formulę:
Mn = Q × T × I × [k], kai
Q ≤ N arba
Mn = (Q – ∑ Qnt) × T × I × [k], kai Qt > Nt, o Q ≤ N, arba
Mn = (N – ( ∑ Qnt – Qnp)) × T × I × [k], kai Q > N, o ∑ Qnt > Qnp , arba
Mn = N × T × I × [k], kai
Q > N, o ∑Qnt ≤ Qnp
kur:
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Q – faktinis per mokestinį laikotarpį išmestas ar išleistas į aplinką atitinkamo teršalo kiekis (t). Į aplinkos orą išmestas teršalo kiekis nustatomas instrumentinių matavimų būdu arba
vadovaujantis Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu 408 „Dėl
Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Į vandens telkinius, žemės paviršių ir jo gelmes išleistas teršalo
kiekis nustatomas instrumentinių matavimų būdu, vadovaujantis Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
Apskaičiuojant į aplinką išmetamų arba išleidžiamų teršalų, kuriems TIPK leidime ar taršos leidime nustatyti normatyvai, faktinį kiekį pagal instrumentinio matavimo duomenis, vertinami
visi akredituotų laboratorijų arba laboratorijų, turinčių leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus per mokestinį
laikotarpį, vykdant ūkio subjektų aplinkos monitoringą, tyrimų rezultatai ir valstybinių laboratorinių tyrimų rezultatai, skaičiuojant pagal faktinius matavimo rezultatus nuo matavimo iki matavimo.
Jei pirmasis matavimas mokestiniais metais atliktas ne sausio 1 d., išmesto (išleisto) teršalo į aplinką kiekiui nustatyti naudojamas prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio paskutinis matavimo
rezultatas. Kai faktinis į aplinkos orą išmestas teršalo kiekis nustatomas ne instrumentinio matavimo būdu, o pagal Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 „Dėl Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir
apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“, nurodytas metodikas, faktinis teršalo kiekis nustatomas pagal tą
pačią metodiką pagal kurią nustatytas išmetamų teršalų kiekis TIPK leidime ar taršos leidime (t);
T – teršalo tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 priede;
I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas;
[k] – koeficientas (lygus 1,2), kuris, vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, taikomas apskaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos
šaltinių už teršalus, kuriems TIPK leidime ar taršos leidime nustatytas laikinai leidžiamos taršos normatyvas;
Qnp – normatyvą viršijantis teršalo kiekis, viršijus TIPK leidime ar taršos leidime nustatytą per mokestinį laikotarpį leidžiamą išmesti ar išleisti į aplinką teršalo kiekį, kuris lygus faktinio ir
normatyvinio teršalo kiekio skirtumui (Q – N) (t);
Qnt – tam tikrą laiką mokestiniu laikotarpiu normatyvą viršijantis teršalo kiekis, viršijus TIPK leidime ar taršos leidime nustatytą didžiausią leidžiamą momentinę ar paros vidutinę teršalo
koncentraciją ir (ar) vienkartinį leidžiamos taršos normatyvą per visą mokestinio laikotarpio normatyvo viršijimo laiką. Teršalo kiekis, išleistas į vandens telkinius ir žemės paviršių ir jos gelmes,
apskaičiuojamas taip: nuotekų kiekį, išleistą į vandens telkinius ir (ar) žemės paviršių ir jos gelmes, per visą mokestinio laikotarpio normatyvo viršijimo laikotarpį padauginus iš nustatytos faktinės
teršalo koncentracijos ir iš gauto kiekio atėmus leidžiamą per viršijimo laikotarpį išmesti į vandens telkinius arba žemės paviršių ir jos gelmes teršalo kiekį. Teršalo kiekis, išmestas į aplinkos orą,
apskaičiuojamas taip: per visą mokestinio laikotarpio normatyvo viršijimo laikotarpį išmestą į aplinkos orą dujų kiekį (Nm3) padauginus iš nustatytos per viršijimo laikotarpį faktinės teršalo
koncentracijos (mg/Nm3), perskaičiuotos esant normalioms sąlygoms – 101,3 kPa slėgiui ir 0 °C temperatūrai, (mg/Nm3) (kai kartu su išmatuota teršalo koncentracija nepateikiamas išmatuotas dujų
kiekis (Nm3), skaičiavimui naudojamas dujų kiekis (Nm3) iš Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos, parengtos vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš
jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių
ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, arba faktinį per viršijimo laikotarpį išmestą teršalo kiekį per laiko vienetą (g/s) padauginus iš laiko (s), per kurį
viršytas teršalo normatyvas, ir iš gauto kiekio atėmus per viršijimo laikotarpį leidžiamą išmesti į aplinkos orą teršalo kiekį (t);
N – leidžiamas išmesti arba išleisti į aplinką per mokestinį laikotarpį normatyvinis teršalo kiekis, nustatytas TIPK leidime ar taršos leidime. Jeigu TIPK leidime ar taršos leidime nustatyti
metiniai teršalų išmetimo arba išleidimo į aplinką normatyvai mokestiniu laikotarpiu tikslinti, apskaičiuojant mokestį už išmestą į aplinką per mokestinį laikotarpį teršalų kiekį vadovaujamasi
perskaičiuotu (keičiant arba tikslinant TIPK leidimą ar taršos leidimą) leidžiamo išmesti arba išleisti į aplinką per mokestinį laikotarpį teršalo normatyvu. Šio mokestinio laikotarpio metinis teršalo
normatyvas nustatomas sumuojant leidžiamą išmesti į aplinką teršalo kiekį, kuris išskaičiuojamas atskiriems normatyvo galiojimo (taikymo) laikotarpiams, jei per mokestinį laikotarpį teršalui taikyti
keli skirtingi metiniai leidžiamos taršos normatyvai. Metinis teršalo normatyvas apskaičiuojamas taip: TIPK leidime ar taršos leidime nustatytą vidutinį per parą leidžiamą išmesti į aplinką teršalo
normatyvą (kiekį) padauginus iš dienų, kada taikytas šis normatyvas, skaičiaus. Kai TIPK leidime ar taršos leidime nenustatytas vidutinis per parą leidžiamas išmesti į aplinką teršalo normatyvas,
metinis leidžiamas išmesti į aplinką teršalo normatyvas apskaičiuojamas taip: metinį leidžiamą išmesti į aplinką teršalo normatyvą (kiekį) dalijant iš metinio kalendorinių dienų skaičiaus ir gautą
teršalo kiekį dauginant iš dienų skaičiaus, per kurį šis normatyvas taikytas (t);
Nt – didžiausias leidžiamas išmesti arba išleisti į aplinką momentinis ir (ar) paros vidutinis ir (ar) vienkartinis leidžiamos taršos normatyvinis teršalo kiekis. Leidžiamas išmesti arba išleisti į
vandens telkinius ar žemės paviršių ir jos gelmes normatyvinis teršalo kiekis apskaičiuojamas taip: leidžiamą per parą išmesti arba išleisti į aplinką teršalo kiekį padauginus iš skaičiaus parų, per kurias
viršytas teršalo normatyvas. Leidžiamas išmesti į aplinkos orą teršalo kiekis apskaičiuojamas taip: vienkartinį leidžiamos taršos normatyvinį teršalo kiekį, nustatytą g/s, padauginus iš laiko (s), per kurį
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viršytas teršalo normatyvas, arba vienkartinį leidžiamos taršos normatyvinį teršalo kiekį, nustatytą mg/Nm3, padauginus iš dujų tūrio debito (Nm3/s) ir iš laiko (s), per kurį viršytas teršalo normatyvas
(t);
Qt – faktinis teršalo kiekis, išmestas arba išleistas į aplinką per didžiausios leidžiamos momentinės ar paros vidutinės teršalo koncentracijos ir (ar) vienkartinės leidžiamos taršos normatyvo
viršijimo laikotarpį. Teršalo kiekis, išleistas į vandens telkinius ar žemės paviršių ir jos gelmes, viršijus didžiausią leidžiamą momentinę ar paros vidutinę teršalo koncentraciją normatyvo viršijimo
laikotarpiu, apskaičiuojamas taip: faktinį per viršijimo laikotarpį išleistą nuotekų kiekį dauginant iš faktinės teršalo koncentracijos. Teršalo kiekis, išmestas į aplinkos orą viršijus vienkartinį leidžiamos
taršos normatyvą per normatyvo viršijimo laikotarpį, apskaičiuojamas taip: faktinį per viršijimo laikotarpį išmestą dujų kiekį (Nm3) padauginus iš faktinės teršalo koncentracijos (mg/Nm3) arba, kai
TIPK leidime ar taršos leidime vienkartinis leidžiamos taršos normatyvas nustatytas g/s, – faktinį per normatyvo viršijimo laikotarpį išmestą teršalo kiekį (g/s) padauginus iš laiko (s), per kurį viršytas
teršalo normatyvas (t).
5. Mokestis taikant didesnį tarifą už išmestą ar išleistą į aplinką teršalo kiekį per mokestinį laikotarpį, viršijusį TIPK leidime ar taršos leidime nustatytą leidžiamos taršos
normatyvą, įskaitant ir normatyvą viršijusį teršalo kiekį, išmestą į aplinkos orą, kuris susidaro deginant biokurą; neturint TIPK leidimo ar taršos leidimo su nustatytais teršalų išmetimo
ar išleidimo į aplinką normatyvais, kai toks leidimas įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytais atvejais privalomas, visas be TIPK leidimo ar taršos leidimo išmestas arba išleistas į aplinką
teršalo kiekis, įskaitant išmestą į aplinkos orą teršalo kiekį, kuris susidaro deginant biokurą, yra viršnormatyvinis N=0, apskaičiuojamas pagal formulę:
Mp = Qnp x Tb x I x [k], kai
Mp =

Qnt

Qnt x Tb x I x [k], kai

Qnp arba N = 0, arba
Qnt > Qnp

kur:
Qnp – normatyvą viršijantis teršalo kiekis, viršijus TIPK leidime ar taršos leidime nustatytą per mokestinį laikotarpį leidžiamą išmesti ar išleisti į aplinką teršalo kiekį, kuris lygus faktinio ir
normatyvinio teršalo kiekio skirtumui (Q – N) (t);
Qnt – atskirą mokestinį laikotarpį normatyvą viršijantis teršalo kiekis, viršijus TIPK leidime ar taršos leidime nustatytą didžiausią leidžiamą momentinę ar paros vidutinę teršalo koncentraciją
ir (ar) vienkartinį leidžiamos taršos normatyvą per visą mokestinio laikotarpio normatyvo viršijimo laiką. Teršalo kiekis, išleistas į vandens telkinius ir žemės paviršių ir jos gelmes, apskaičiuojamas
taip: nuotekų kiekį, išleistą į vandens telkinius ir (ar) žemės paviršių ir jos gelmes, per visą mokestinio laikotarpio normatyvo viršijimo laikotarpį padauginus iš nustatytos faktinės teršalo koncentracijos
ir iš gauto kiekio atėmus leidžiamą per viršijimo laikotarpį išmesti į vandens telkinius arba žemės paviršių ir jos gelmes teršalo kiekį. Teršalo kiekis, išmestas į aplinkos orą, apskaičiuojamas taip: per
visą mokestinio laikotarpio normatyvo viršijimo laikotarpį išmestą į aplinkos orą dujų kiekį (Nm3) padauginus iš nustatytos per viršijimo laikotarpį faktinės teršalo koncentracijos (mg/Nm3),
perskaičiuotos esant normalioms sąlygoms – 101,3 kPa slėgiui ir 0 °C temperatūrai, (mg/Nm3) (kai kartu su išmatuota teršalo koncentracija nepateikiamas išmatuotas dujų kiekis (Nm3), skaičiavimui
naudojamas dujų kiekis (Nm3) iš Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos, parengtos vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų
inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų
teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, arba faktinį per viršijimo laikotarpį išmestą teršalo kiekį per laiko vienetą (g/s) padauginus iš laiko (s), per kurį viršytas teršalo
normatyvas, ir iš gauto kiekio atėmus per viršijimo laikotarpį leidžiamą išmesti į aplinkos orą teršalo kiekį (tonomis);
N – leidžiamas išmesti arba išleisti į aplinką per mokestinį laikotarpį normatyvinis teršalo kiekis, nustatytas TIPK leidime ar taršos leidime (t);
Tb – teršalo tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 priede;
I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas;
[k] – koeficientas (lygus 1,2), kuris, vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, taikomas skaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių
už teršalus, kuriems TIPK leidime ar taršos leidime nustatytas laikinai leidžiamos taršos normatyvas.
6. Stichinių ir katastrofinių hidrometeorologinių reiškinių atvejais, kurie atitinka Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d.
nutarimu Nr. 988 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas), avarinio išleistuvo savininkui (naudotojui), turinčiam TIPK leidimą ar
taršos leidimą, išleidus teršalus į paviršinius vandens telkinius ar žemės paviršių ir jos gelmes per nuotekų avarinį išleistuvą ir apie tai informavus plombavimo procedūrą vykdžiusią
instituciją – Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) Nuotekų avarinių išleistuvių naudojimo ir plombavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 1998 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 177 „Dėl Nuotekų avarinių išleistuvių naudojimo ir plombavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, mokestis mokamas už visą į paviršinius vandens
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telkinius ar žemės paviršių ir jos gelmes išleistą teršalo kiekį, kuris apskaičiuojamas pagal Tvarkos aprašo 4 punktą. Kai teršalai išleidžiami į vandens telkinius, žemės paviršių ir jos gelmes per
nuotekų avarinį išleistuvą neinformavus AAD, išskyrus Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąraše nustatytus stichinių bei katastrofinių hidrometeorologinių reiškinių kriterijus, apskaičiuojamas
mokestis už aplinkos teršimą pagal Tvarkos aprašo 5 punktą, išskyrus atvejus, kai skaičiuojama aplinkai padaryta žala pagal Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo
metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 471 „Dėl Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos
patvirtinimo“.
7. Esant TIPK leidime ar taršos leidime numatytoms tam tikroms veiklos sąlygoms, t. y. paleidžiant, stabdant, derinant įrenginį, mokestis už išmestą ar išleistą į aplinką faktinį
teršalų kiekį iš įrenginio apskaičiuojamas pagal Tvarkos aprašo 4 punktą.
8. Didžiausios leidžiamos momentinės ar paros vidutinės koncentracijos ir (ar) vienkartinės leidžiamos taršos (normatyvo) viršijimo pabaiga yra ėminio, kurio matavimo rezultatai atitinka
normatyvinius rodiklius, paėmimo diena. Jei vadovaudamasis laboratorijos, akredituotos teisės aktų nustatyta tvarka arba turinčios leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų
aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, atliktais tyrimų rezultatais, mokesčio mokėtojas įrodo, kad išmestas arba išleistas į aplinką teršalo kiekis nebeviršija TIPK leidime ar taršos leidime
nustatytų leidžiamos taršos normatyvų, apie normatyvus viršijančią teršimo pabaigą ir atitinkančių normatyvą matavimų ar skaičiavimų rezultatus mokesčio mokėtojas per 3 darbo dienas nuo tyrimo
rezultato gavimo raštu praneša AAD. Jei tą pačią dieną atlikti skirtingų laboratorijų tyrimai (mėginiai) skiriasi, vadovaujamasi valstybinių laboratorinių tyrimų rezultatais.
9. Į didžiausios leidžiamos momentinės ar paros vidutinės koncentracijos (normatyvo) ir (ar) vienkartinės leidžiamos taršos normatyvo viršijimo periodą įskaitomas laikas nuo
normatyvą viršijusio ėminio paėmimo dienos iki normatyvą atitinkančio ėminio paėmimo dienos. Minimalus normatyvo viršijimo periodas yra viena para, t. y. nustatant normatyvo
viršijimo periodą, vertinami rezultatai tik ėminių, paimtų po 24 valandų nuo ėminio paėmimo, kuriuo nustatytas normatyvo viršijimas.
10. Mokestis už išmestą arba išleistą į aplinką teršalų kiekį, įskaitant ir mokestį, taikant didesnį tarifą už išmestą ar išleistą į aplinką teršalų kiekį, viršijus didžiausią leidžiamą momentinę ar
paros vidutinę koncentraciją ir (ar) vienkartinį leidžiamos taršos normatyvą, ir (ar) mokestinio laikotarpio normatyvą, apskaičiuojamas ir sumokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, per kurį
viršytas leidžiamas išmesti arba išleisti į aplinką teršalo kiekis. Išmestų arba išleistų į aplinką teršalų kiekis nustatomas pagal mokesčio mokėtojo laboratorinių tyrimų duomenis ir aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės atliktų valstybinių laboratorinių tyrimų ir matavimų duomenis. Kai mokesčio mokėtojo ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės atliktų tą pačią dieną laboratorinių tyrimų ir
matavimų duomenys (rezultatai) skiriasi, vadovaujamasi aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės atliktų valstybinių laboratorinių tyrimų ir matavimų duomenimis. Apmokestinamųjų su nuotekomis
į aplinką išleistų teršalų kiekis, nustačius teršalo normatyvo viršijimą, apskaičiuojamas pagal valstybinių laboratorinių tyrimų duomenis nuo mėginio ar matavimo, kai nustatytas
normatyvo viršijimas, iki kito mėginio ar matavimo, kai nenustatytas teršalo normatyvo viršijimas, paėmimo dienos.
11. Juridiniai ir fiziniai asmenys, Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 9 d.
įsakymu Nr. 252 „Dėl Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklių patvirtinimo“, nustatytomis sąlygomis išleidžiantys nuotekas į gruntą, moka mokestį už visą į gruntą
patenkantį teršalų kiekį.
12. Kai nuotekos, srutos ar skystosios atliekos (pavyzdžiui, pieno išrūgos, spirito žlaugtai, biologiškai skaidžios atliekos ir pan.) išlaistomos (paskleidžiamos) laukuose (plotuose)
nepažeidžiant nustatytų mėšlo ir srutų tvarkymo bei tręšimo reikalavimų, nustatytų Biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui laikinųjų aplinkosauginių reikalavimų apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. D1-327 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui laikinųjų aplinkosauginių
reikalavimų aprašo patvirtinimo“, už į vandens telkinius patenkantį teršalų kiekį ir į aplinkos orą išmestą teršalų kiekį iš laukuose išlaistytų srutų ir paskleisto mėšlo ar tręšimui panaudojus
biologiškai skaidžias atliekas mokestis netaikomas.
13. Mokestis už teršalus, išleidžiamus į vandens telkinius su paviršinėmis (lietaus) nuotekomis:
13.1. už teršalų kiekį, neviršijantį TIPK leidime ar taršos leidime ir (arba) jo priede, kuriame nurodyti paviršinių nuotekų surinkimo sistemos abonentai, išleidimo su paviršinėmis
nuotekomis per mokestinį laikotarpį normatyvų, apskaičiuojamas taip: mokestinio laikotarpio pabaigoje, dauginant objektui nustatytą vidutinę metinę leidžiamą teršalo koncentraciją
arba laikinai leidžiamą teršalo koncentraciją iš faktiškai per tą laikotarpį išleisto nuotekų kiekio, pagal Tvarkos aprašo 4 punktą;
13.2. už teršalų kiekį, viršijusį TIPK leidime ar taršos leidime ir (arba) jo priede, kuriame nurodyti paviršinių nuotekų surinkimo sistemos abonentai, išleidimo su paviršinėmis
nuotekomis normatyvus, mokėtinas mokestis už metinio normatyvo viršijimą taikant didesnį tarifą apskaičiuojamas pagal Tvarkos aprašo 5 punktą.
14. Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, išleistas su paviršinėmis nuotekomis teršalų kiekis tonomis per metus apskaičiuojamas pagal formulę:
Q = (Wf x Cf) / (1000 x 1000)
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kur:
Q – faktinis per mokestinį laikotarpį su paviršinėmis nuotekomis išleistas į vandens telkinius, žemės paviršių ir jos gelmes atitinkamo teršalo kiekis (t);
Cf – atitinkamų teršalų faktinė vidutinė mokestinio laikotarpio koncentracija (mg/l), nustatoma vertinant visų matavimų vidurkį; neturint reikiamo matavimų skaičiaus, vidutinei
mokestinio laikotarpio teršalo koncentracijai nustatyti naudojamas arba prilyginamas vidutinei mokestinio laikotarpio koncentracijai TIPK leidime ar taršos leidime nustatytas teršalo
normatyvas (mg/l);
Wf – faktinis paviršinių nuotekų kiekis (m3/m.), matuojamas apskaitos prietaisais; kai jų nėra, apskaičiuojamas pagal formulę:
Wf = 10 x Hf x ps x F x K
kur:
Hf – faktinis metinis kritulių kiekis (mm) (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis);
ps – paviršinio nuotėkio koeficientas:
ps=0,85 – stogų dangoms;
ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms;
ps=0,78 – akmenų grindiniui;
ps=0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir pan.);
ps=0,2 – žaliesiems plotams (pavyzdžiui, pievos, vejos, gėlynai ir pan.), kuriuose įrengta vandens surinkimo infrastruktūra;
ps=0,8 – koeficientas taikomas, kai nežinomas paviršiaus tipas ir konkretaus paviršiaus plotas;
F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas (ha);
K – paviršinio nuotėkio koeficientas atsižvelgiant į tai, ar iš teritorijos pašalinamas sniegas. Jei sniegas pašalinamas, – K= 0,85, jei nešalinamas, – K = 1.
III SKYRIUS
MOKESČIO UŽ NUSLĖPTĄ TARŠĄ APSKAIČIAVIMAS
15. Mokestis už nuslėptą taršą iš stacionariųjų taršos šaltinių, kai turėdamas TIPK leidimą ar taršos leidimą mokesčio mokėtojas nedeklaravo ar deklaravo mažesnį už išmestą ar
išleistą į aplinką atitinkamo teršalo kiekį, apskaičiuojamas taip:
15.1. teršalo kiekiui, neviršijusiam TIPK leidime ar taršos leidime nustatyto normatyvo, pagal formulę:
MNUS = QNUS × T × I × [k] × 2
kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą atitinkamo teršalo kiekį (Eur);
QNUS – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį į aplinką išmestas ar išleistas atitinkamo teršalo nedeklaruotas kiekis (t);
T – teršalo tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 priede;
I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas;
[k] – koeficientas (lygus 1,2), kuris, vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, taikomas apskaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos
šaltinių už teršalus, kuriems TIPK leidime ar taršos leidime nustatytas laikinai leidžiamos taršos normatyvas.
15.2. teršalo kiekiui, viršytam TIPK leidime ar taršos leidime šiam teršalui nustatytą normatyvą, pagal formulę:
MNUS = QNUS × Tb × I × [k] × 2
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kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą atitinkamo teršalo kiekį (Eur);
QNUS – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį į aplinką išmestas ar išleistas atitinkamo teršalo nedeklaruotas normatyvą viršijantis kiekis (t);
Tb – teršalo tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 priede;
I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas;
[k] – koeficientas (lygus 1,2), kuris, vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, taikomas apskaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos
šaltinių už teršalus, kuriems TIPK leidime ar taršos leidime nustatytas laikinai leidžiamos taršos normatyvas.
16. Mokestis už iš stacionariojo taršos šaltinio, kai mokesčio mokėtojas, apskaičiuodamas mokestį už visą išmesto ar išleisto į aplinką teršalo kiekį, neteisingai taikė mokesčio už
aplinkos teršimą tarifą ar iš viso netaikė privalomo taikyti pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 2 dalį koeficiento (k = 1,2), todėl sumokėtas mažesnis mokestis,
apskaičiuojamas taip:
16.1. teršalo kiekiui, neviršijusiam TIPK leidime ar taršos leidime nustatyto normatyvo, pagal formulę:
MNUS = (QDEK x T x I x [k] – M(sumokėta)) x 2
kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą atitinkamo teršalo kiekį (Eur);
M(sumokėta) – sumokėtas mokestis už aplinkos teršimą iš stacionariojo taršos šaltinio, kuriam apskaičiuoti neteisingai taikytas mokesčio už aplinkos teršimą tarifas ar netaikytas
privalomas taikyti pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 2 dalį koeficientas (k = 1,2) (Eur);
QDEK – deklaruotas išmestas ar išleistas į aplinką atitinkamo teršalo kiekis (tonomis);
T – teršalo tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 priede;
I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas;
[k] – koeficientas (lygus 1,2), kuris, vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, taikomas apskaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos
šaltinių už teršalus, kuriems TIPK leidime ar taršos leidime nustatytas laikinai leidžiamos taršos normatyvas.
16.2. teršalo kiekiui, viršijusiam TIPK leidime ar taršos leidime teršalui nustatytą normatyvą, pagal formulę:
MNUS = (QDEK x Tb x I x [k] – M(sumokėta)) x 2
kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą atitinkamo teršalo kiekį (Eur);
QDEK – deklaruotas išmestas ar išleistas į aplinką atitinkamo teršalo kiekis (t);
M(sumokėta) – sumokėtas mokestis už aplinkos teršimą iš stacionariojo taršos šaltinio, kuriam apskaičiuoti neteisingai taikytas mokesčio už aplinkos teršimą tarifas ar netaikytas
privalomas taikyti pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 2 dalį koeficientas (k = 1,2) (Eur);
Tb – teršalo tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 priede;
I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas;
[k] – koeficientas (lygus 1,2), kuris, vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, taikomas apskaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos
šaltinių už teršalus, kuriems TIPK leidime ar taršos leidime nustatytas laikinai leidžiamos taršos normatyvas.
17. Mokestis už nuslėptą taršą iš stacionariųjų taršos šaltinių, kai mokesčio mokėtojas išmetė ar išleido į aplinką teršalus neturėdamas privalomo TIPK leidimo ar taršos leidimo,
kuriame nustatyti teršalų išmetimo į aplinką normatyvai, apskaičiuojamas pagal formulę:
MNUS = QNUS × Tb × I × [k] × 2
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kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą atitinkamo teršalo kiekį (Eur);
QNUS – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį į aplinką išmestas ar išleistas atitinkamo teršalo nedeklaruotas normatyvą viršijantis kiekis (t);
Tb – teršalo tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 priede;
I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas;
[k] – koeficientas (lygus 1,2), kuris, vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, taikomas apskaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos
šaltinių už teršalus, kuriems TIPK leidime ar taršos leidime nustatytas laikinai leidžiamos taršos normatyvas.
18. Mokestis už teršalo kiekį išmestą ar išleistą į aplinką, kai mokesčio mokėtojas vykdė veiklą ir turėjo teisės aktų nustatyta tvarka išduotą TIPK leidimą ar taršos leidimą, bet
netvarkė privalomos teršalų išmetimo į aplinką apskaitos ir (ar) nedeklaravo mokesčio už išmestą ar išleistą į aplinką teršalo kiekį, apskaičiuojamas pagal formulę:
MNUS = QNUS ×1,5× T × I × [k] × 2
kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą atitinkamo teršalo kiekį (Eur);
QNUS – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį į aplinką išmestas ar išleistas atitinkamo teršalo nedeklaruotas kiekis (t);
T – teršalo tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 priede;
I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas;
[k] – koeficientas (lygus 1,2), kuris, vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, taikomas apskaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos
šaltinių už teršalus, kuriems TIPK leidime ar taršos leidime nustatytas laikinai leidžiamos taršos normatyvas.
IV SKYRIUS
MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI
19. Mokesčio mokėtojai, kurie naudoja biokurą energijai, įskaitant energiją, kuri panaudojama technologiniuose (gamybiniuose) įrenginiuose, gaminti nuo mokesčio už
išmetamus į aplinką teršalus, kurie neviršija TIPK ar taršos leidime nustatytų normatyvų, iki 2027 m. gruodžio 31 d. atleidžiami, jeigu turi šiuos biokuro panaudojimą patvirtinančius
dokumentus:
19.1 biokuro įsigijimo dokumentus (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, pirkimo–pardavimo sutartys, kiti dokumentai), – kai biokuras perkamas;
19.2 nurašymo aktus, atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitą ir energijos gamybos iš atliekų biologiškai skaidžios dalies ataskaitą, ataskaitą apie biologiškai skaidžių atliekų
susidarymą gamybos proceso metu, kurias leidžiama deginti kuro deginimo įrenginiuose, – kai naudojami veiklos vykdytojo gamybos procese susidarę cheminėmis medžiagomis
neapdoroti ir neužteršti (nedažyti, nelakuoti, neimpregnuoti, neklijuoti ir pan.) šalutiniai produktai, t. y. biologiškai skaidžios atliekos, kurios pagal kilmę gali būti priskiriamos biokurui
(pavyzdžiui, medžio žievė, medienos mechaninio apdirbimo liekanos (atraižos, pjuvenos, drožlės ir pan.), iš medienos pagamintos granulės, mediniai padėklai, dėžės, kitokia iš medžio
masyvo pagaminta pakuotė, šių gaminių dalys, lūženos, grikių ar kt. augalų stiebai, lukštai ar kitos dalys ir pan.) ir kietojo biokuro kokybės atitiktį patvirtinančius dokumentus, kaip
nustatyta Kietojo biokuro kokybės reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1-310 „Dėl Kietojo biokuro reikalavimų
patvirtinimo“.
20. Biokuro įsigijimo ir sunaudojimo energijai gaminti dokumentai pateikiami vykdant mokesčio kontrolę įmonėje, kai to pareikalauja aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir
(ar) mokesčių inspekcijos pareigūnas.
_______________

101


Taršos mokesčių ir kontrolės naujovės 2021-2022 m. Naujausi aplinkos apsaugos reikalavimai verslui
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m. kovo 10 d.
įsakymu Nr. D1-143
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR NUSLĖPTĄ TARŠĄ GAMINIŲ ATLIEKOMIS APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą gaminių atliekomis apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą
taršą gaminių atliekomis apskaičiavimo tvarką; dokumentų, patvirtinančių išvežtą iš Lietuvos Respublikos teritorijos gaminių kiekį, pateikimo tvarką ir dokumentų, patvirtinančių
gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties įvykdymą, turėjimo tvarką.
2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme įtvirtintas sąvokas.
II SKYRIUS
MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS
3. Vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (tonomis) apskaičiuojamas pagal formulę:
Q = QPAG + QĮVE
kur:
Q – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (t);
QPAG – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį Lietuvoje pagamintų ir vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (t);
QĮVE – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį į Lietuvą importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (t).
4. Atitinkamos rūšies gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo kiekio užduoties įvykdymas (procentais) apskaičiuojamas pagal formulę:
F = (QSUT / Q) x 100
kur:
F – faktinis užduoties vykdymas (%);
Q – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (t);
QSUT – panaudotų ir (ar) perdirbtų atitinkamos rūšies gaminių atliekų kiekis (t).
5. Atitinkamos rūšies gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties įvykdymo lygis apskaičiuojamas pagal formulę:
l=F/U
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kur:
l – panaudotų ir (ar) perdirbtų atitinkamos rūšies gaminių atliekų užduoties įvykdymo lygis;
F – faktinis užduoties vykdymas (%);
U – gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis atitinkamai gaminių rūšiai (%), nustatyta Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo
užduotyse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1168 „Dėl Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo
užduočių patvirtinimo“.
6. Mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies gaminių atliekomis sumažinimo koeficientas pagal atitinkamos užduoties įvykdymo lygį apskaičiuojamas pagal formulę:
d = 0, kai l ≥ 1 arba
d = 1 – l, kai 1 > l ≥ 0
kur:
d – mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies gaminių atliekomis sumažinimo koeficientas (apmokestinama gaminių dalis);
l – panaudotų ir (ar) perdirbtų atitinkamos rūšies gaminių atliekų užduoties įvykdymas.
7. Mokestis už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies gaminių atliekomis apskaičiuojamas pagal formulę:
M = Q x d x T x k arba
MNES = QDEK x (dFAK – dDEK) x T x k
Jei patikrinus mokesčio mokėtoją ir (ar) atliekų tvarkytojus ir (ar) gamintojų ir importuotojų organizaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo
3422 straipsnyje, pripažįstami negaliojančiais (dėl viso ar dalies juose nurodyto atliekų kiekio) mokesčio mokėtojui išrašyti Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyti dokumentai ir (ar)
patvirtinimai ir mokesčio mokėtojas netikslino deklaracijos. Antroji formulė taikoma mokesčiui perskaičiuoti, kai mokesčio mokėtojas nenuslėpė vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies
gaminių kiekio (Q).
Kur:
M – mokestis už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies gaminių atliekomis (Eur);
Q – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (t);
d – mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies gaminių atliekomis sumažinimo koeficientas (apmokestinama gaminių dalis);
MNES – nesumokėta mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies gaminių atliekomis dalis (Eur);
dFAK – perskaičiuotas mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies gaminių atliekomis sumažinimo koeficientas (d) remiantis faktiniu užduoties įvykdymu (F), kuris
apskaičiuojamas įvertinus faktinį mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekį (Q);
dDEK – mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies gaminių atliekomis sumažinimo koeficientas (d), apskaičiuotas remiantis deklaracijoje nurodytu užduoties įvykdymu (F),
kuris apskaičiuojamas įvertinus mokesčio mokėtojo deklaruotą per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekį (Q);
QDEK – mokesčio mokėtojo deklaruotas per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (t);
T – mokesčio tarifas, nurodytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priede;
k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas.
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III SKYRIUS
MOKESČIO UŽ NUSLĖPTĄ TARŠĄ APSKAIČIAVIMAS
8. Mokestis už nuslėptą vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekį apskaičiuojamas:
8.1. jei mokesčio mokėtojas vykdė ar nevykdė gaminių apskaitą ir pateiktoje deklaracijoje nurodė neteisingą vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekį (Q) ir kaip
sutvarkytą gaminių atliekų kiekį (QSUT) nurodė panaudotų ar perdirbtų gaminių atliekų kiekį ar jų dalį, kuriam neturėjo Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų dokumentų ir (ar) patvirtinimų
ar kurie yra fiktyvūs (neegzistuojantys); arba kai mokesčio mokėtojas vykdė gaminių apskaitą ir pateiktoje deklaracijoje nurodė neteisingą vidaus rinkai tiektų gaminių kiekį (Q) ir
teisingai ar neteisingai nurodė panaudotų ar perdirbtų gaminių atliekų kiekį (QSUT), kuriam turėjo Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus ir (ar) patvirtinimus; arba kai
mokesčio mokėtojas vykdė gaminių apskaitą ir pateiktoje deklaracijoje nurodė teisingą vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekį (Q) ir neteisingai nurodė panaudotų ar
perdirbtų gaminių atliekų kiekį (QSUT), kuriam turėjo Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus ir (ar) patvirtinimus, – pagal formulę:
MNUS = (Q x dFAK – QDEK x dDEK) x T x k x 2
kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą taršą atitinkamos rūšies gaminių atliekomis (Eur);
Q – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (t);
QDEK – mokesčio mokėtojo deklaruotas per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekis (t);
dFAK – perskaičiuotas mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies gaminių atliekomis sumažinimo koeficientas (d) remiantis faktiniu užduoties įvykdymu (F), kuris
apskaičiuojamas įvertinus faktinį mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekį (Q);
dDEK – mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies gaminių atliekomis sumažinimo koeficientas (d), apskaičiuotas remiantis deklaracijoje nurodytu užduoties įvykdymu (F),
kuris apskaičiuojamas įvertinus mokesčio mokėtojo deklaruotą per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekį (Q);
T – mokesčio tarifas, nurodytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priede;
k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas;
8.2. jei mokesčio mokėtojas neteikė deklaracijos, – pagal formulę:
MNUS = QNUS x dFAK x T x k x 2
kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą taršą atitinkamos rūšies gaminių atliekomis (Eur);
QNUS – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių nuslėptas kiekis (t);
dFAK – perskaičiuotas mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies gaminių atliekomis sumažinimo koeficientas (d), remiantis faktiniu užduoties įvykdymu (F), kuris
apskaičiuojamas įvertinus faktinį mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies gaminių kiekį (Q);
T – mokesčio tarifas, nurodytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 priede;
k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas;
8.3. jei mokesčio mokėtojas nevykdė gaminių apskaitos, nepateikė gaminių apskaitos dokumentų mokesčio administratoriui ir neteikė deklaracijos iki mokestinio patikrinimo
pradžios, – pagal formulę:
MNUS = P x 0,02, kai (P x 0,02) ≥ 10000 arba
MNUS = 10000, kai (P x 0,02) < 10000
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kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą taršą atitinkamos rūšies gaminių atliekomis (Eur);
P – mokesčio mokėtojo per tikrinamąjį mokestinį laikotarpį gautos pajamos, kurios suprantamos kaip Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme (Eur).
IV SKYRIUS
MOKESČIO LENGVATAS SUTEIKIANTYS DOKUMENTAI
9. Iš Lietuvos Respublikos teritorijos išvežtų gaminių kiekį patvirtinančių dokumentų pateikimo tvarka:
9.1. mokesčio mokėtojas, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui pareikalavus, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius išvežtą iš Lietuvos Respublikos teritorijos
gaminių kiekį. Tokie dokumentai gali būti:
9.1.1. pirkimo–pardavimo sutartys; PVM sąskaitos faktūros; sąskaitos faktūros; tarptautiniai krovinių transportavimo važtaraščiai CMR (kiti iš vežėjo gaunami dokumentai,
patvirtinantys gaminių judėjimą); draudimo dokumentai; pirkėjo mokėjimo dokumentai; pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos; užsakymai; kita korespondencija ir dokumentai;
9.1.2. muitinės dokumentai, įrodantys, kad gaminiai išvežti iš Europos Sąjungos valstybių narių teritorijos, kai gaminiai išvežami iš Europos Sąjungos valstybių narių teritorijos;
9.2. mokesčio mokėtojas, kuris išveža gaminius iš Lietuvos Respublikos teritorijos per trečiuosius asmenis, norintis pasinaudoti šia mokesčio lengvata, privalo turėti sutartį su trečiuoju
asmeniu dėl mokesčio mokėtojui priklausančių gaminių išvežimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir dokumentų, patvirtinančių gaminių išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos,
kopijas, patvirtintas trečiojo asmens atsakingo asmens, ir pateikti šiuos dokumentus patikrinimą atliekančiam aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui.
10. Mokesčio mokėtojas nuo mokesčio už išvežtus gaminius per trečiuosius asmenis atleidžiamas tik jei trečiasis asmuo, kuris suprantamas kaip asmuo, kuriam pagal sutartį
mokesčio mokėtojas perleido savo gaminius, išvežė šiuos gaminius iš Lietuvos Respublikos teritorijos pats ar naudodamasis teikiamomis transportavimo paslaugomis. Trečiasis asmuo
negali perleisti kitam asmeniui gaminių išvežimo prievolės. Jei trečiasis asmuo taip pat yra mokesčio už aplinkos teršimą gaminių atliekomis mokėtojas, jo, kaip trečiojo asmens, išvežti
kito asmens gaminiai neturi įtakos jo gaminių kiekiui.
11. Mokesčio mokėtojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių atliekomis už gaminių kiekį, kuris proporcingas įvykdytos gaminių atliekų naudojimo ir (ar)
perdirbimo užduoties daliai. Norėdami pasinaudoti mokesčio lengvata, mokesčio mokėtojai turi turėti dokumentus ir (ar) patvirtinimus, patvirtinančius gaminių atliekų naudojimo ir
(ar) perdirbimo užduoties įvykdymą, Tvarkos aprašo 12 punkte nustatyta tvarka.
12. Dokumentų ir (ar) patvirtinimų, patvirtinančių gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties įvykdymą, turėjimo tvarka:
12.1. Mokesčio mokėtojui dokumentai ir (ar) patvirtinimai, patvirtinantys gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties įvykdymą, išrašomi vadovaujantis Gaminių ir
(ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl
Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų
apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga
gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;
12.2. aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas, atlikdamas mokestinį patikrinimą, nustato, ar mokesčio mokėtojas galėjo pasinaudoti mokestine lengvata.
_________________
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m. kovo 10 d.
įsakymu Nr. D1-143
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR NUSLĖPTĄ TARŠĄ PAKUOČIŲ ATLIEKOMIS APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą pakuočių atliekomis apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą
taršą pakuočių atliekomis apskaičiavimo tvarką; dokumentų, patvirtinančių išvežtą iš Lietuvos Respublikos teritorijos pripildytų pakuočių kiekį, pateikimo tvarką ir dokumentų,
patvirtinančių pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties įvykdymą, turėjimo tvarką.
2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos
Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme įtvirtintas sąvokas.
II SKYRIUS
MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS
3. Vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies pakuočių kiekis (tonomis) apskaičiuojamas pagal formulę:
Q = QPAG + QĮVE
kur:
Q – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies pakuočių kiekis (t);
QPAG – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį Lietuvoje pripildytų (panaudotų pakavimui) ir vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies pakuočių kiekis (t);
QĮVE – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį į Lietuvą importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies pakuočių kiekis (t).
4. Atitinkamos rūšies pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo kiekio užduoties įvykdymas (procentais) apskaičiuojamas pagal formulę:
F = (QSUT / Q) x 100
kur:
F – faktinis užduoties vykdymas (%);
Q – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies pakuočių kiekis (t);
QSUT – panaudotų ir (ar) perdirbtų atitinkamos rūšies pakuočių atliekų kiekis (t).
5. Atitinkamos rūšies pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties įvykdymo lygis apskaičiuojamas pagal formulę:
l=F/U
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kur:
l – panaudotų ir (ar) perdirbtų atitinkamos rūšies pakuočių atliekų užduoties įvykdymo lygis;
F – faktinis užduoties vykdymas (%);
U – pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis atitinkamai pakuočių rūšiai (%), nustatyta Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo
užduotyse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1168 „Dėl Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo
užduočių patvirtinimo“.
6. Mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies pakuočių atliekomis sumažinimo koeficientas pagal atitinkamos užduoties įvykdymo lygį nustatomas pagal formulę:
d = 0, kai l
1 arba
d = 1 – l, kai 1 > l
0
kur:
d – mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies pakuočių atliekomis sumažinimo koeficientas (apmokestinama pakuočių dalis);
l – panaudotų ir (ar) perdirbtų atitinkamos rūšies pakuočių atliekų užduoties įvykdymo lygis.
7. Mokestis už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies pakuočių atliekomis apskaičiuojamas pagal formulę:
M = Q x d x T x k, arba
MNES = QDEK x (dFAK – dDEK) x T x k
Jei patikrinus mokesčio mokėtoją ir (ar) atliekų tvarkytojus ir (ar) gamintojų ir importuotojų organizaciją, nurodytą Atliekų tvarkymo įstatymo 3422 straipsnyje, pripažįstami
negaliojančiais (dėl viso ar dalies juose nurodyto atliekų kiekio) mokesčio mokėtojui išrašyti Tvarkos aprašo 15 punkte nurodyti dokumentai ir (ar) patvirtinimai ir mokesčio mokėtojas
netikslino deklaracijos. Antroji formulė taikoma mokesčio perskaičiavimui, kai mokesčio mokėtojas nenuslėpė vidaus rinkai tiektų gaminių pripildytų atitinkamos rūšies pakuočių kiekio
(Q).
Kur:
M – mokestis už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies pakuočių atliekomis (Eur);
MNES – nesumokėta mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies pakuočių atliekomis dalis (Eur);
Q – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies pakuočių kiekis (t);
d – mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies pakuočių atliekomis sumažinimo koeficientas (apmokestinama pakuočių dalis);
dFAK – perskaičiuotas mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies pakuočių atliekomis sumažinimo koeficientas (d) remiantis faktiniu užduoties įvykdymu (F), kuris
apskaičiuojamas įvertinus faktinį mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies pakuočių kiekį (Q);
dDEK – mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies pakuočių atliekomis sumažinimo koeficientas (d), apskaičiuotas remiantis deklaracijoje nurodytu užduoties įvykdymu
(F), kuris apskaičiuojamas įvertinus mokesčio mokėtojo deklaruotą per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies pakuočių kiekį (Q);
QDEK – mokesčio mokėtojo deklaruotas per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies pakuočių kiekis (t);
T – mokesčio tarifas, nurodytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priede;
k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas.
8. Vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies daugkartinių pakuočių kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:
QP = QPAP + QĮVP
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kur:
QP – mokesčio mokėtojo vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies daugkartinių pakuočių kiekis (t);
QPAP – mokesčio mokėtojo Lietuvoje pripildytų (panaudotų pakavimui) ir vidaus rinkai tiektų atitinkamos rūšies daugkartinių pakuočių kiekis (t);
QĮVP – mokesčio mokėtojo į Lietuvą importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies daugkartinių pakuočių kiekis (t).
9. Atitinkamos rūšies daugkartinių pakuočių surinkimo ir daugkartinio naudojimo užduoties įvykdymas procentais apskaičiuojamas pagal formulę:
FP = (Qsus / QP) x 100
kur:
FP – faktinis užduoties vykdymas (%);
QSUS – mokesčio mokėtojo iš vidaus rinkos susigrąžintų atitinkamos rūšies tuščių daugkartinių pakuočių kiekis (t);
QP – mokesčio mokėtojo vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies daugkartinių pakuočių kiekis (t).
10. Vidaus rinkai tiektų pripildytų ir nesusigrąžintų (likusių vidaus rinkoje) atitinkamos rūšies daugkartinių pakuočių kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:
QLIK = QP – QSUS
kur:
QLIK – mokesčio mokėtojo vidaus rinkai tiektų ir nesusigrąžintų atitinkamos rūšies daugkartinių pakuočių kiekis (t);
QP – mokesčio mokėtojo vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies daugkartinių pakuočių kiekis (t);
QSUS – mokesčio mokėtojo iš vidaus rinkos susigrąžintų atitinkamos rūšies tuščių daugkartinių pakuočių kiekis (t).
11. Mokestis už daugkartines atitinkamos rūšies pakuotes apskaičiuojamas pagal formulę:
MPAK = 0, kai FP ≥ UP arba
MPAK = QLIK x T x k, kai FP < UP
kur:
MPAK – mokestis už vidaus rinkai tiektas pripildytas ir nesusigrąžintas atitinkamos rūšies daugkartines pakuotes (Eur);
FP – faktinis užduoties vykdymas (%);
UP – daugkartinių pakuočių surinkimo ir daugkartinio naudojimo užduotis (%), nustatyta pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo metų užduotyse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-618 „Dėl pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduočių nustatymo“;
QLIK – mokesčio mokėtojo vidaus rinkai tiektų ir nesusigrąžintų atitinkamos rūšies daugkartinių pakuočių kiekis (t);
T – mokesčio tarifas, nurodytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priede;
k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas.

108


Taršos mokesčių ir kontrolės naujovės 2021-2022 m. Naujausi aplinkos apsaugos reikalavimai verslui
III SKYRIUS
MOKESČIO UŽ NUSLĖPTĄ TARŠĄ APSKAIČIAVIMAS
12. Mokestis už nuslėptą vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies pakuočių kiekį apskaičiuojamas:
12.1. jei mokesčio mokėtojas vykdė ar nevykdė pakuočių apskaitą ir pateiktoje deklaracijoje nurodė neteisingą vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies pakuočių kiekį
(Q) ir kaip sutvarkytą pakuočių atliekų kiekį (QSUT) nurodė panaudotų ar perdirbtų pakuočių atliekų kiekį ar jų dalį, kuriam neturėjo Tvarkos aprašo 15 punkte nurodytų dokumentų ir
(ar) patvirtinimų ar kurie yra fiktyvūs (neegzistuojantys); arba kai mokesčio mokėtojas vykdė pakuočių apskaitą ir pateiktoje deklaracijoje nurodė neteisingą vidaus rinkai tiektų pakuočių
kiekį (Q) ir teisingai ar neteisingai nurodė panaudotų ar perdirbtų pakuočių atliekų kiekį (QSUT), kuriam turėjo Tvarkos aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus ir (ar) patvirtinimus;
arba kai mokesčio mokėtojas vykdė pakuočių apskaitą ir pateiktoje deklaracijoje nurodė teisingą vidaus rinkai tiektų pakuočių kiekį (Q) ir neteisingai nurodė panaudotų ar perdirbtų
pakuočių atliekų kiekį (QSUT), kuriam turėjo Tvarkos aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus ir (ar) patvirtinimus, – pagal formulę:
MNUS = (Q x dFAK – QDEK x dDEK) x T x k x 2
kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą taršą atitinkamos rūšies pakuočių atliekomis (Eur);
Q – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies pakuočių kiekis (t);
QDEK – mokesčio mokėtojo deklaruotas per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies pakuočių kiekis (t);
dFAK – perskaičiuotas mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies pakuočių atliekomis sumažinimo koeficientas (d) remiantis faktiniu užduoties įvykdymu (F), kuris
apskaičiuojamas įvertinus faktinį mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies pakuočių kiekį (Q);
dDEK – mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies pakuočių atliekomis sumažinimo koeficientas (d), apskaičiuotas remiantis deklaracijoje nurodytu užduoties įvykdymu
(F), kuris apskaičiuojamas įvertinus mokesčio mokėtojo deklaruotą per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies pakuočių kiekį (Q);
T – mokesčio tarifas, nurodytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priede;
k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas;
12.2. jei mokesčio mokėtojas neteikė deklaracijos, – pagal formulę:
MNUS = QNUS x dFAK x T x k x 2
kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą taršą atitinkamos rūšies pakuočių atliekomis (Eur);
QNUS – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies pakuočių nedeklaruotas (nuslėptas) kiekis (t);
dFAK – perskaičiuotas mokesčio už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies pakuočių atliekomis sumažinimo koeficientas (d), remiantis faktiniu užduoties įvykdymu (F), kuris
apskaičiuojamas įvertinus faktinį mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį vidaus rinkai tiektų pripildytų atitinkamos rūšies pakuočių kiekį (Q);
T – mokesčio tarifas, nurodytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priede;
k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas;
12.3. jei mokesčio mokėtojas nevykdė pakuočių apskaitos, nepateikė pakuočių apskaitos dokumentų mokesčio administratoriui ir neteikė deklaracijos iki mokestinio patikrinimo
pradžios, – pagal formulę:
MNUS = P x 0,02, kai (P x 0,02) ≥ 10000 arba
MNUS = 10000, kai (P x 0,02) < 10000
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kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą taršą atitinkamos rūšies pakuočių atliekomis (Eur);
P – mokesčio mokėtojo per tikrinamąjį mokestinį laikotarpį gautos pajamos, kurios suprantamos kaip Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme (Eur);
12.4. jei mokesčio mokėtojas nepateikė deklaracijos arba nepateikė deklaracijoje duomenų apie daugkartinių pakuočių kiekius, – pagal formulę:
MNUS = QLIK x T x k x 2;
kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą taršą atitinkamos rūšies pakuočių atliekomis (Eur);
QLIK – mokesčio mokėtojo vidaus rinkai tiektų ir nesusigrąžintų atitinkamos rūšies daugkartinių pakuočių kiekis (t);
T – mokesčio tarifas, nurodytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priede;
k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas;
12.5. jei mokesčio mokėtojas deklaracijoje nurodė neteisingą vidaus rinkai tiektų ir (ar) susigrąžintų daugkartinių pakuočių kiekį, – pagal formulę:
MNUS = (QLIK x T x k – MSUM) x 2
kur:
MSUM – mokesčio mokėtojo sumokėtas mokestis už aplinkos teršimą atitinkamos rūšies daugkartinių pakuočių atliekomis iki mokestinio patikrinimo pradžios (Eur);
QLIK – mokesčio mokėtojo vidaus rinkai tiektų ir nesusigrąžintų atitinkamos rūšies daugkartinių pakuočių kiekis (t);
T – mokesčio tarifas, nurodytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 priede;
k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas.
IV SKYRIUS
MOKESČIO LENGVATAS SUTEIKIANTYS DOKUMENTAI
13. Iš Lietuvos Respublikos teritorijos išvežtų pripildytų pakuočių kiekį patvirtinančių dokumentų pateikimo tvarka:
13.1. mokesčio mokėtojas, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui pareikalavus, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius išvežtą iš Lietuvos Respublikos
teritorijos pripildytų pakuočių kiekį. Tokie dokumentai gali būti:
13.1.1. pirkimo–pardavimo sutartys; PVM sąskaitos faktūros; sąskaitos faktūros; tarptautiniai krovinių transportavimo važtaraščiai CMR (kiti iš vežėjo gaunami dokumentai,
patvirtinantys gaminių judėjimą); draudimo dokumentai; pirkėjo mokėjimo dokumentai, pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos; užsakymai; kita korespondencija ir dokumentai;
13.1.2. muitinės dokumentai, įrodantys, kad pripildytos pakuotės išvežtos iš Europos Sąjungos valstybių narių teritorijos, kai pripildytos pakuotės išvežamos iš Europos Sąjungos
valstybių narių teritorijos;
13.2. mokesčio mokėtojas, kuris išveža pripildytas pakuotes iš Lietuvos Respublikos teritorijos per trečiuosius asmenis, norintis pasinaudoti mokesčio lengvata, privalo turėti
sutartį su trečiuoju asmeniu dėl mokesčio mokėtojui priklausančių pripildytų pakuočių išvežimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir dokumentų, patvirtinančių pripildytų pakuočių
išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kopijas, patvirtintas trečiojo asmens atsakingo asmens, ir pateikti šiuos dokumentus patikrinimą atliekančiam aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūnui.
14. Mokesčio mokėtojas nuo mokesčio už išvežtas pripildytas pakuotes per trečiuosius asmenis atleidžiamas tik jei trečiasis asmuo, kuris suprantamas kaip asmuo, kuriam pagal
sutartį mokesčio mokėtojas perleido savo pripildytas pakuotes, išvežė šias pripildytas pakuotes iš Lietuvos Respublikos teritorijos pats ar naudodamasis teikiamomis transportavimo
paslaugomis. Trečiasis asmuo negali perleisti kitam asmeniui pripildytų pakuočių išvežimo prievolės. Jei trečiasis asmuo taip pat yra mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis
mokėtojas, jo, kaip trečiojo asmens, išvežtos kito asmens pripildytos pakuotės neturi įtakos jo pripildytų pakuočių kiekiui.
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15. Mokesčio mokėtojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis už pripildytų pakuočių kiekį, kuris proporcingas įvykdytos pakuočių atliekų
naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties daliai. Norėdami pasinaudoti mokesčio lengvata, mokesčio mokėtojai turi turėti dokumentus ir (ar) patvirtinimus, patvirtinančius pakuočių atliekų
naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties įvykdymą, Tvarkos aprašo 16 punkte nustatyta tvarka.
16. Dokumentų ir (ar) patvirtinimų, patvirtinančių pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties įvykdymą, turėjimo tvarka:
16.1. Mokesčio mokėtojui dokumentai ir (ar) patvirtinimai, patvirtinantys pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties įvykdymą, išrašomi vadovaujantis Gaminių ir
(ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl
Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų
apskaitos informacine sistema, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 „Dėl Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga
gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;
16.2. aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas, atlikdamas mokestinį patikrinimą, nustato, ar mokesčio mokėtojas galėjo pasinaudoti mokestine lengvata.
17. Mokesčio mokėtojas, kuris tiekia vidaus rinkai pripildytas daugkartines pakuotes, atleidžiamas nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, įvykdęs daugkartinių
pakuočių surinkimo ir daugkartinio naudojimo užduotį. Užduoties įvykdymą patvirtina sutartys dėl daugkartinių pakuočių sugrąžinimo, surinkimo ar nuomos; naudotų daugkartinių
pakuočių įsigijimo dokumentai; kiti dokumentai, pagrindžiantys daugkartinių pakuočių susigrąžinimą (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros ir pan.).
18. Daugkartinių pakuočių surinkimo ir daugkartinio naudojimo užduoties įvykdymą patvirtinantys dokumentai saugomi pas mokesčio mokėtoją ir pateikiami patikrinimą
atliekančiam aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui, kai jis to pareikalauja.
_________________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m. kovo 10 d.
įsakymu Nr. D1-143
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR NUSLĖPTĄ TARŠĄ SĄVARTYNE ŠALINAMOMIS ATLIEKOMIS APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS
1. Mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą sąvartyne šalinamomis atliekomis apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato mokesčio už aplinkos
teršimą ir nuslėptą taršą sąvartyne šalinamomis atliekomis apskaičiavimo tvarką.
2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme įtvirtintas sąvokas.
3. Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atitinkamos rūšies atliekomis apskaičiuojamas pagal formulę:
M=QxTxk
kur:
M – mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atitinkamos rūšies atliekomis (Eur);
Q – mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį sąvartyne pašalintas atitinkamos rūšies atliekų kiekis (t);
T – mokesčio tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 8 priede;
k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas.
4. Mokestis už nuslėptas sąvartyne šalinamas atitinkamos rūšies atliekas apskaičiuojamas pagal formulę:
MNUS = QNUS x T x k x 2
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kur:
MNUS – mokestis už nuslėptą taršą sąvartyne šalinamomis atitinkamos rūšies atliekomis (Eur);
QNUS – nuslėptas sąvartyne šalinamų atitinkamos rūšies atliekų kiekis (t);
T – mokesčio tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 8 priede;
k – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas.
5. Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis neskaičiuojamas už sąvartyne šalinamas atliekas, nurodytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 straipsnio
8 dalyje.
_________________

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NAUDOJAMŲ NE KELIAIS JUDANČIŲ MECHANIZMŲ
APSKAIČIAVIMO IR SUMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
Patvirtinta VĮ „ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRO“ generalinio direktoriaus 2020 gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-164.
Įsigaliojo 2021-01-01.
Prieiga per internetą: https://www.vic.lt/zutrs/wp-content/uploads/sites/5/2020/12/Tarsos-mokescio-tvarkos-aprasas.pdf

APMOKESTINAMIEJI TERŠALAI PRISKIRIAMI TERŠALŲ GRUPĖMS, NUSTATYTOMS LIETUVOS
RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMU

Įsigaliojo 2021-01-01.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS

DĖL APMOKESTINAMŲJŲ TERŠALŲ PRISKYRIMO TERŠALŲ GRUPĖMS, NUSTATYTOMS LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS
TERŠIMĄ ĮSTATYMU
2020 M. gruodžio 17 D. Nr. D1-789
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 18
d. nutarimo Nr. 1277 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą“ 1.4 papunktį:
1. T v i r t i n u Apmokestinamuosius teršalus priskiriamus teršalų grupėms, nustatytoms Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu (pridedama).
2. Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.
Aplinkos ministras
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SUDERINTA:
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos
2020 m. gruodžio 1 d. raštu Nr. 10-8525
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. D1-789
APMOKESTINAMIEJI TERŠALAI PRISKIRIAMI TERŠALŲ GRUPĖMS, NUSTATYTOMS LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ
ĮSTATYMU
I SKYRIUS
TERŠALAI, IŠMETAMI Į ATMOSFERĄ
1. I teršalų grupė:
1.1. 1,1-dichloretilenas,
1.2. 1,1-dimetilhidrazinas,
1.3. 1,1,1-trichloretanas (metilchloroformas),
1.4. 1,1,2 trichloretanas
1.5. 1,2-dimetilhidrazinas,
1.6. 1,2,2-trifluor-1,1,2-trichloretanas (freonas-113),
1.7. 2,4,6-trichlorfenolis,
1.8. 2-nitropropanas,
1.9. 3,4-benzpirenas (benz(a)pirenas),
1.10. akrilamidas,
1.11. alfa-naftilaminas,
1.12. anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas),
1.13. baris ir jo junginiai (kaip baris),
1.14. benzilo chloridas (chlormetilbenzolas),
1.15. benzo(β- , γ-, κ-) fluorantenai,
1.16. benzoantracenas,
1.17. berilis ir jo junginiai (kaip berilis),
1.18. bifenilas,
1.19. chromas šešiavalentis (kaip chromo trioksidas),
1.20. dichlorfenolis,
1.21. dichlordifluormetanas (freonas-12),
1.22. dietilsulfatas,
1.23. difluorchlorbrommetanas (halonas 1211),
1.24. dimetilsulfatas,

113


Taršos mokesčių ir kontrolės naujovės 2021-2022 m. Naujausi aplinkos apsaugos reikalavimai verslui
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.
1.39.
1.40.
1.41.
1.42.
1.43.
1.44.
1.45.
1.46.
1.47.
1.48.
1.49.
1.50.
1.51.
1.52.
1.53.
1.54.
1.55.
1.56.
1.57.
1.58.
1.59.
1.60.
1.61.
1.62.
1.63.
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etilaminas,
etileniminas,
etileno dioksidas (dioksanas, 1,4 dioksanas),
fenazopyridinas,
fluortrichlormetanas (freonas-11),
furfurilo alkoholis,
gyvsidabris ir jo junginiai (kaip gyvsidabris),
heksachlorcikloheksanas (heksachloranas, heksatoksas, dolmiksas), kotolas, HChCG),
heksametilen-1, 6-diizocianatas,
hidrazinas,
kadmis ir jo junginiai (kaip kadmis),
kobaltas,
kreozotas,
m-, o-, p-chlorfenoliai,
m-, o-, p-dichlorbenzenai,
merkaptanai ir kiti tioalkoholiai ir tioesteriai,
metilo chloridas (chlormetanas),
N, N-dimetilnitrozoaminas,
nikelis ir jo junginiai (kaip nikelis),
nitrobifenilas,
nitronaftalinas,
p-acetaminofenolis (fenacetinas),
p-chlortoluidinas,
PCB (polichlorinti bifenilai),
pentachloretanas,
pentachlorfenolis,
pentafluorchloretanas (freonas-115),
propileno oksidas,
selenas ir jo junginiai (kaip selenas),
švino organiniai ir neorganiniai junginiai (kaip švinas),
talis ir jo junginiai (kaip talis),
telūras ir jo junginiai (kaip telūras),
tetrafluordibrometanas (halonas 2402),
tetrafluordichloretanas (freonas-114),
toluilendiizocianatas,
trifluorchlormetanas (freonas-13),
trifluorbrommetanas (halonas 1301),
vinilo chloridas,
vinilo bromidas.
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2. II teršalų grupė:
2.1. 1,1,1,2,2-pentafluor,-3-dichlorpropanas (freonas-225ca),
2.2. 1,1,2,2,3-pentafluor,-1,3-dichlorpropanas (freonas-225cb),
2.3. 1-fluor,-1,1-dichloretanas (freonas-141b),
2.4. 1,1-difluor,-1 chloretanas (freonas-142b),
2.5. 1,2-dihidroksibenzenas (pirokatechinas),
2.6. 1,2,3-trimetilbenzenas,
2.7. 1,2,4-trimetilbenzenas,
2.8. 1,3,5-trimetilbenzenas (mezitilenas),
2.9. 2-etoksietanolis (etilcelozolvas, etilenglikolio etilo esteris),
2.10. 2-merkaptobenzotiazolis (kaptaksas),
2.11. 2-metoksietanolis (metilceliozolvas),
2.12. akrilo nitrilas,
2.13. akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas),
2.14. anglies disulfidas (anglies sulfidas),
2.15. anilinas,
2.16. arsenas ir jo junginiai (kaip arsenas),
2.17. azoto rūgštis (kaip HNO3 molekulė),
2.18. benzenas,
2.19. bromas,
2.20. butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris),
2.21. chloras,
2.22. chlorcianas,
2.23. chloro vandenilis (druskos rūgštis) (kaip HCl molekulė),
2.24. chlorprenas,
2.25. ciano vandenilis (vandenilio cianidas),
2.26. diacetonas (diacetono alkoholis),
2.27. dichloretanas,
2.28. dietanolaminas (2,2'-dioksietilaminas, 2,2'-imidoetanolis),
2.29. difenilmetandiizocianatas,
2.30. difluorchlormetanas (freonas-22),
2.31. dimetilaminas,
2.32. dimetilformamidas (DMFA),
2.33. epichlorhidrinas (3-chlor-l,2-epoksipropanas),
2.34. etilo bromidas (brometanas),
2.35. etoksipropilacetatas,
2.36. fenolis,
2.37. fluordichlormetanas (freonas-21),
2.38. fluorchlormetanas (freonas-31),
2.39. fluoro neorganiniai junginiai (aliuminio fluoridas, kalcio fluoridas, natrio heksafluoraliuminatas, natrio fluoridas, natrio heksafluorsilikatas ir kt.),
2.40. formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas),
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2.41. fosforo (V) oksidas (fosforo pentoksidas, fosforo anhidridas),
2.42. fosgenas,
2.43. ftalio anhidridas,
2.44. heksametilendiaminas,
2.45. izopropilbenzolo hidroperoksidas (kumolo hidroperoksidas),
2.46. maleino anhidridas,
2.47. metilizobutilketonas (4-metil-2-pentanonas),
2.48. metilo bromidas,
2.49. metoksipropilacetatas,
2.50. monochloracto rūgštis,
2.51. N, N'-Dimetilacetamidas,
2.52. nitrobenzenas,
2.53. oksimetilfurfurolas,
2.54. pentafluordichlorpropanas (freonas-225),
2.55. p-fenilendiaminas (1,4-diaminobenzolas, ursolas),
2.56. piridinas,
2.57. polidimetilsiloksanas,
2.58. polietilenpropilaminas,
2.59. poliizocianatas,
2.60. polipropilenas,
2.61. polivinilchloridas,
2.62. polivinilformalis,
2.63. sieros rūgštis (kaip H2SO4 molekulė),
2.64. sieros vandenilis (vandenilio sulfidas),
2.65. skruzdžių rūgštis (metano rūgštis),
2.66. stirenas,
2.67. tetrachloretilenas (perchloretilenas),
2.68. tetrafluorboro rūgštis,
2.69. tetrafluorchloretanas (freonas-124),
2.70. trichlormetanas (chloroformas, chladonas 20),
2.71. trifluorchloretanas (freonas-133),
2.72. trifluordichloretanas (freonas-123),
2.73. trikrezolis (o-, m-, p-izomerų mišinys).
3. III teršalų grupė:
3.1. 2-metilbutadienas -1,3 (izoprenas),
3.2. acetaldehidas (acto aldehidas),
3.3. acetilenas,
3.4. acto rūgštis (etano rūgštis),
3.5. akrilo rūgštis (etilenkarboninė rūgštis),
3.6. alavas ir jo junginiai (kaip alavas),
3.7. aliuminis ir jo junginiai, (kaip aliuminis), išskyrus fluoridus,
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3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.
3.37.
3.38.
3.39.
3.40.
3.41.
3.42.
3.43.
3.44.
3.45.
3.46.
3.47.
3.48.
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amilo alkoholis (pentanolis),
benzaldehidas (benzoino aldehidas),
bismuto oksidas,
boro rūgštis,
bromo vandenilis,
butanolis (butilo alkoholis),
butilformiatas,
cerio oksidas,
chlorbenzenas,
cikloheksanonas,
cikloheksanolis (cikloheksilo alkoholis, heksahidrofenolis),
cinkas ir jo junginiai (kaip cinkas),
dimetilo eteris,
dioktilftalatas,
emulsolas,
etilakrilatas (akrilo rūgšties etilo esteris),
etilbenzenas,
etilenas,
etilenglikolio monoizobutilo eteris (butilceliozolvas, butilglikolis, 2-butoksietanolis),
etileno oksidas,
etilo eteris (dietilo eteris),
fosforo vandenilis (fosfinas),
fluoro vandenilis,
furfurolas (2-formilfuranas, 2-furaldehidas),
geležis ir jos junginiai (kaip geležis),
izoamilacetatas,
izopropanolis (izopropilo alkoholis, dimetilkarbinolis),
kalcio karbidas,
kalis ir jo junginiai,
kaprolaktamas (garai, aerozolis),
ksilenas (dimetilbenzenas),
magnis ir magnio junginiai,
manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas),
metanolis (metilo alkoholis),
metilbutilketonas,
metilcelozolvacetatas,
metildiglikolis,
metiletilketonas (2-butanonas, etilmetilketonas),
metilmetakrilatas,
metilmetoksipropilacetatas,
metilpentanas,
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3.49. molibdeno junginiai (kaip molibdenas),
3.50. monoetanolaminas,
3.51. natrio sulfatas,
3.52. pinenas,
3.53. propilenas,
3.54. propanalis (propiono aldehidas),
3.55. silikonas,
3.56. stibis ir jo junginiai (Fkaip stibis),
3.57. stroncio karbonatas,
3.58. sviesto rūgštis (butano rūgštis),
3.59. sviesto aldehidas (butanalis),
3.60. tetrametiltiuramdisulfidas (TMTD, tiuramas D, tiramas),
3.61. toluenas,
3.62. torio vandenilis,
3.63. trichloretilenas,
3.64. trietanolaminas,
3.65. trietilaminas,
3.66. valerijono rūgštis (pentano rūgštis),
3.67. vandenilio peroksidas,
3.68. varis ir jo junginiai (kaip varis),
3.69. vinilacetatas,
3.70. volframo (VI) oksidas (volframo anhidridas, volframo trioksidas).
4. IV teršalų grupė:
4.1. 1,3-butadienas (divinilas),
4.2. 2-metilpropenas (izobutilenas),
4.3. 2-metoksi-2metilpropanas (metil-tret-butilo esteris),
4.4. acetonas (dimetilketonas),
4.5. amofosas (mono- ir diamonio fosfatų mišinys su amonio sulfato priemaiša),
4.6. amonio acetatas,
4.7. amonio chloridas,
4.8. amonio nitratas (amonio salietra),
4.9. angies monoksidas,
4.10. anglies rūgšties diamidas (karbamidas, šlapalas, urea),
4.11. benzilo alkoholis (fenilkarbinolis),
4.12. butilacetatas,
4.13. cikloheksanas,
4.14. ciklopentanas (pentametilenas),
4.15. dimetiletanolaminas,
4.16. dimetilsulfidas,
4.17. etanolis (etilo alkoholis),
4.18. etilacetatas,
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4.54.
4.55.
4.56.
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etilacetonas,
etilendiglikolis (diglikolio eteris),
etilenglikolis (etandiolis),
izobutanas,
izobutanolis (izobutilo alkoholis, 2-metil-propan-1 –olis ),
izobutilacetatas (acto rūgšties izobutilo esteris),
izopentanas,
izopropilbenzenas (kumolas),
kalcio chloridas,
kalcio karbonatas,
kalcio oksidas (negesintos kalkės),
kanifolinis aktyvintas fliusas (FKT) (kaip kanifolija),
magnio chloratas,
metilacetatas,
metilakrilatas,
metileno chloridas (dichlormetanas),
naftalinas,
natrio chloridas (valgomoji druska),
natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas),
natrio karbonatas (kalcinuotoji soda),
natrio nitratas (natrio salietra),
natrio nitritas,
natrio tripolifosfatas,
o-fosforo rūgštis,
oksalo rūgštis,
oleino rūgštis,
p-amilo acetatas,
palmitino rūgštis,
parafinas,
p-dioksibenzenas (hidrochinonas),
pieno rūgštis,
propandiolis-1,2 (propilenglikolis),
p-toluolsulfo rūgštis,
solventnafta,
sulfito rūgštis,
terpentinas,
tetrahidrofuranas (TGF, oksolanas),
titano (IV) oksidas (titano dioksidas, anatazas).
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II SKYRIUS
TERŠALAI, IŠMETAMI Į VANDENS TELKINIUS, ŽEMĖS PAVIRŠIŲ IR JOS GELMES
5. I teršalų grupė:
5.1. Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento
patvirtinimo“ (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas) 1 priede nurodytos medžiagos.
6. II teršalų grupė:
6.1. Chromas - šešiavalentis (chromas VI),
6.2. Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo A dalyje nurodytos medžiagos.
7. III teršalų grupė:
7.1. chromas III,
7.2. geležis,
7.3. kobaltas,
7.4. manganas,
7.5. stibis,
7.6. Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo B dalies sąraše B1 nurodyti metalai, išskyrus chromą – šešiavalentį (chromas VI).
8. IV teršalų grupė:
8.1. Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo B dalies sąraše B1 nurodytos kitos medžiagos, išskyrus 7.6 papunktyje priskiriamus Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo B
dalies sąraše B1 nurodytus metalus.
9. V teršalų grupė:
9.1. fluoridai,
9.2. sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės),
9.3. sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (ne joninės),
9.4. riebalai.
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MOBILIUOSIUOSE TARŠOS ŠALTINIUOSE LIETUVOS RESPUBLIKOJE SUNAUDOTŲ DEGALŲ, ORO TRANSPORTO PRIEMONIŲ
ATLIKTŲ KILIMO IR TŪPIMO CIKLŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

Įsigaliojo 2021-05-27.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL MOBILIUOSIUOSE TARŠOS ŠALTINIUOSE LIETUVOS RESPUBLIKOJE SUNAUDOTŲ DEGALŲ, ORO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATLIKTŲ KILIMO
IR TŪPIMO CIKLŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2021 m. gegužės 26 d. Nr. D1-324
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi:
1. T v i r t i n u Mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų, oro transporto priemonių atliktų kilimo ir tūpimo ciklų apskaitos tvarkos aprašą (toliau
– Tvarkos aprašas) (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad Tvarkos aprašas taikomas vykdant mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų, oro transporto priemonių atliktų kilimo ir
tūpimo ciklų apskaitą 2021 m. ir kiekvienais vėlesniais kalendoriniais metais.
Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2021 m. gegužės 26 d.
įsakymu Nr. D1-324

MOBILIUOSIUOSE TARŠOS ŠALTINIUOSE LIETUVOS RESPUBLIKOJE SUNAUDOTŲ DEGALŲ, ORO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATLIKTŲ KILIMO IR
TŪPIMO CIKLŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS IR TAIKYMO SRITIS
1. Mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų, oro transporto priemonių atliktų kilimo ir tūpimo ciklų apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos
aprašas) taikomas mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojams, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (toliau – Įstatymas) nustatyta tvarka mokantiems mokestį
už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių (toliau – mokesčio mokėtojas).
2. Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos mokesčio mokėtojams:
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2.1. mokantiems mokestį už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų;
2.2. eksploatuojantiems Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus kriterijus paskutinę mokestinio laikotarpio dieną atitinkančias transporto priemones.
3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos kaip jos apibrėžtos Įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos
mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.
II SKYRIUS
MOBILIUOSIUOSE TARŠOS ŠALTINIUOSE LIETUVOS RESPUBLIKOJE SUNAUDOTŲ DEGALŲ APSKAITA
4. Mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų apskaitą (toliau – degalų apskaita) vykdo mokesčio mokėtojas.
5. Degalų apskaita vykdoma kiekvienai transporto priemonei atskirai pagal:
5.1. transporto priemonių rūšis: ne keliais judantys mechanizmai, kelių, geležinkelių, oro, vandens transporto priemonės, išskyrus keleiviams ir kroviniams vežti naudojamas oro
transporto priemones;
5.2. naudojamų degalų rūšį: benzinas, dyzelinas, mazutas, gazolis, suslėgtos gamtinės dujos, suskystintos naftos dujos, žibalas ir kt.;
5.3. Įstatymo 7 priede nurodytą transporto priemonės apibūdinimą;
5.4. Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytus kriterijus.
6. Mokesčio mokėtojas, vykdydamas degalų apskaitą, turi turėti šią informaciją ir dokumentus:
6.1. per mokestinį laikotarpį naudotų transporto priemonių, priskirtų kiekvienai Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytai transporto priemonių rūšiai, skaičių, kiekvienos transporto
priemonės amžių kalendoriniais metais ir naudojamų degalų rūšį;
6.2. per mokestinį laikotarpį įsigytų, įskaitant ir kitose valstybėse įsigytus degalus, jei jie naudojami Lietuvos Respublikoje, degalų kiekį (litrais) pagal degalų rūšis;
6.3. kiekvienos Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytos transporto priemonių rūšies ir konkrečios transporto priemonės, priskirtos nurodytoms transporto priemonių rūšims, per
mokestinį laikotarpį sunaudotą degalų kiekį (litrais ir tonomis) pagal degalų rūšį; degalų kiekis iš litrų į tonas perskaičiuojamas taikant gamintojo išduotame degalų kokybės pažymėjime
(sertifikate arba pase) (toliau – pažymėjimas) nurodytą degalų tankio vertę. Neturint pažymėjimo su nurodyta degalų tankio verte, degalų kiekiui perskaičiuoti iš litrų į tonas naudojami
šie koeficientai: benzinui – 0,75, dyzelinui – 0,84, mazutui – 0,89, gazoliui – 0,84, suslėgtoms gamtinėms dujoms – 0,69, suskystintoms naftos dujoms – 0,54, žibalui – 0,8;
6.4.įsigytus degalus, įskaitant ir kitose valstybėse įsigytus degalus, jei jie naudojami Lietuvos Respublikoje, per mokestinį laikotarpį įrodančius dokumentus.
7. Tvarkos aprašo 6 punkte nurodyta informacija ir dokumentai turi būti patvirtinti mokesčio mokėtojo vadovo ar jo įgalioto asmens ir saugomi Bendrųjų dokumentų saugojimo
terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro (toliau – Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė), nustatytais terminais.
8. Mokesčio mokėtojas Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytą informaciją ir dokumentus privalo pateikti degalų apskaitos kontrolę vykdantiems valstybinės aplinkos apsaugos
kontrolės pareigūnams (toliau – pareigūnai).
III SKYRIUS
ORO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ATLIKTŲ KILIMO IR TŪPIMO CIKLŲ APSKAITA
9. Oro transporto priemonių, naudojamų keleiviams ir kroviniams vežti, atliktų kilimo ir tūpimo ciklų apskaitą (toliau – ciklų apskaita) vykdo mokesčio mokėtojas.
10. Vykdoma kiekvienos oro transporto priemonės, naudojamos keleiviams ir kroviniams vežti, ciklų apskaita.
11. Mokesčio mokėtojas, vykdydamas ciklų apskaitą, turi turėti šią informaciją ir dokumentus:
11.1. per mokestinį laikotarpį naudotų oro transporto priemonių, naudojamų keleiviams ir kroviniams vežti, skaičių;
11.2. per mokestinį laikotarpį kiekvienos oro transporto priemonės, naudojamos keleiviams ir kroviniams vežti, atliktų kilimo ir tūpimo ciklų skaičių;
11.3. per mokestinį laikotarpį oro transporto priemonių, naudojamų keleiviams ir kroviniams vežti, atliktų kilimo ir tūpimo ciklų skaičių įrodančius dokumentus.
12. Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyta informacija ir dokumentai turi būti patvirtinti mokesčio mokėtojo vadovo ar jo įgalioto asmens ir saugomi Bendrųjų dokumentų saugojimo
terminų rodyklėje nustatytais terminais.
13. Mokesčio mokėtojas Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytą informaciją ir dokumentus privalo pateikti ciklų apskaitos kontrolę vykdantiems pareigūnams.
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Mokesčio mokėtojų, įgyvendinančių aplinkos apsaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionariųjų taršos šaltinių ne
mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leidžiamos taršos normatyvo, atleidimo nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš
stacionariųjų taršos šaltinių už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 procentais, tvarkos aprašas

Įsigaliojo 2021-04-09

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL MOKESČIO MOKĖTOJŲ, ĮGYVENDINANČIŲ APLINKOS APSAUGOS PRIEMONES, MAŽINANČIAS TERŠALŲ IŠMETIMĄ Į APLINKĄ IŠ
STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ NE MAŽIAU KAIP 5 PROCENTAIS SKAIČIUOJANT NUO NUSTATYTO DIDŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS TARŠOS
NORMATYVO, ATLEIDIMO NUO MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ UŽ TUOS TERŠALUS, KURIŲ KIEKIS
SUMAŽINAMAS 5 PROCENTAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2021 m. balandžio 8 d. Nr. D1-208
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 18
d. nutarimo Nr. 1277 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą“ 1.1 papunktį:
1 . T v i r t i n u Mokesčio mokėtojų, įgyvendinančių aplinkos apsaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionariųjų taršos šaltinių ne mažiau kaip 5
procentais skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leidžiamos taršos normatyvo, atleidimo nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių už tuos teršalus, kurių kiekis
sumažinamas 5 procentais, tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad Aprašas taikomas mokesčio mokėtojams, teikiantiems paraišką 2021 m. ir vėlesniais metais dėl atleidimo nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų
taršos šaltinių už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 procentais, mokėjimo.
Aplinkos ministras
<...>
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GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAS

Įsigaliojo 2021-06-01.

LIETYVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-291 „DĖL GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ
REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. kovo 10 d. Nr. D1-142
Vilnius
1. P a k e i č i u Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų
ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ priedo 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.1. alyvos rūšis (variklio ir pavarų dėžės alyva, pramoninė alyva ir pramoninė alyva (tik emulsija) suprantamos kaip jos apibūdintos 2019 m. birželio 7 d. Europos Komisijos
įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/1004, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB nustatomos duomenų apie atliekas skaičiavimo, tikrinimo ir teikimo
taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2012) 2384, VI priedo 1 lentelėje):
5.1.1. variklio ir pavarų dėžės alyva;
5.1.2. pramoninė alyva;
5.1.3. pramoninė alyva (tik emulsija);
5.1.4. biologiškai suyranti alyva;
5.1.5. dvitakčių variklių alyva;
5.1.6. kita alyva;“.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. birželio 1 d.

Aplinkos ministras
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PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO PAKEITIMAS

Įsigaliojo 2021-07-01 (Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis, 5 straipsnio 7 dalis ir 6 straipsnis įsigalioja 2023-01-01. Įstatymo 1 straipsnio 14 dalis, 4 straipsnio 1 ir 3 dalys, 5
straipsnio 1–6 dalys įsigalioja 2022-01-01)
Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/42f32d90d3fa11eb9787d6479a2b2829
LIETUVOS RESPUBLIKOS
PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. IX-517 2, 4, 42, 7, 10, 112 STRAIPSNIŲ IR 2 PRIEDO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2021 m. birželio 17 d. Nr. XIV-408
Vilnius
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PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAS

Įsigaliojo 2021-06-01.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 348 „DĖL PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. vasario 17 d. Nr. D1-91
Vilnius
1 . P a k e i č i u Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir
pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:
1.1. pripažįstu netekusiu galios 6.2 papunktį;
1.2. pakeičiu 24.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„24.2. pagal medžiagas, iš kurių pakuotės pagamintos, tuščios pakuotės ir gaminių pripildytos pakuotės skirstomos į stiklines, plastikines, polietilenterftalato (toliau – PET),
popierines ir kartonines, metalines (juodųjų metalų), metalines (aliuminio), kombinuotąsias, medines, kitas pakuotes;“.
2. N u s t a t a u , kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. birželio 1 d.

Aplinkos ministras
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GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO
TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS

Įsigaliojo 2021-03-02.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. D1-359 „DĖL GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ
SUTVARKYMĄ ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. kovo 1 d. Nr. D1-127
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymą Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 3 punktą išdėstau taip:
„3. N u s t a t a u , kad šiuo įsakymu patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 25.24 papunkčio nuostatos netaikomos
išrašant 2018–2021 metų laikotarpio gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir patvirtinimus apie gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą.“

Aplinkos ministras
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Įsigaliojo 2021-07-15.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. LAPKRIČIO 24 D. NUTARIMO NR. 1168 „DĖL APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ
ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. liepos 7 d. Nr. 548
Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1168 „Dėl Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo
užduočių patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 31 dalimi, 3415 straipsnio 17 dalimi, 3418 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos pakuočių ir
pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 6 straipsnio 4 dalimi ir įgyvendindama 1994
m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva (ES) 2018/852, 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir
Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849, Lietuvos Respublikos
Vyriausybė n u t a r i a :
1. Patvirtinti Gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis (pridedama).
2. Nustatyti, kad:
2.1. gamintojams ir importuotojams, vienkartines pripildytas pakuotes sunaudojantiems savo reikmėms ir pakuočių atliekas tvarkantiems individualiai, taikoma ne mažiau kaip
80 proc. pakuočių, sunaudotų savo reikmėms, atliekų sutvarkymo užduotis (atsižvelgiant į šių pakuočių kiekį), užtikrinant, kad sutvarkytų savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų
perdirbimo lygis bus ne mažesnis už nurodytą 8–17 punktuose.
2.2. gamintojo sąvoka šiame nutarime suprantama taip, kaip ji apibrėžta Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme.“
Ministrė Pirmininkė
Aplinkos ministras Simonas Gentvilas
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1168
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. liepos 7 d.
nutarimo Nr. 548
redakcija)

GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS

Eil.
Nr.

Metai

Gaminių ir pakuočių atliekų pavadinimas

Naudojimas ir (ar) perdirbimas
(Gaminių ir pakuočių atliekų naudojimas ir (ar)
perdirbimas Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu
2 priede nurodytais R1, R3–R5 būdais Lietuvos
Respublikos arba kitos valstybės narės teritorijoje)

Užduotis, atsižvelgiant į tiektų Lietuvos
Respublikos vidaus rinkai gaminių ir
vienkartinių pripildytų pakuočių kiekį,
proc.

I. GAMINIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS
1.

2.

nuo 2021 m.

perdirbimas ar kitoks naudojimas

80

nuo 2025 m.

85

nuo 2030 m.

90

nuo 2021 m.
nuo 2025 m.
nuo 2030 m.

129

motociklų ir lengvųjų automobilių padangos

autobusų, krovininių automobilių, žemės ūkio, miško perdirbimas ar kitoks naudojimas
ūkio, orlaivių, statybos ir pramonės paskirties transporto
priemonių padangos ir kitos padangos, sveriančios
daugiau kaip 3 kg

80
85
90

3.

nuo 2021 m.

galvaniniai elementai (baterijos)

perdirbimas

45

4.

nuo 2021 m.

akumuliatoriai

perdirbimas

45
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5.

nuo 2021 m.

vidaus degimo variklių degalų ir (ar) tepalų filtrai, jų perdirbimas ar kitoks naudojimas
dalys ir komponentai

80

6.

nuo 2021 m.

vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai, jų dalys ir perdirbimas ar kitoks naudojimas
komponentai

80

7.

nuo 2021 m.

autotransporto priemonių amortizatoriai

80

perdirbimas ar kitoks naudojimas

II. PAKUOČIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO IR (AR) PERDIRBIMO UŽDUOTYS
8.

9.

2021 m.

stiklinės pakuotės

perdirbimas

2022 m.

67

2023 m.

70

2024 m.

70

nuo 2025 m.

70

nuo 2030 m.

75

2021 m.

plastikinės pakuotės

naudojimas,
iš jo perdirbimas

65
55

2023 m.

70
60

2024 m.

73
63
perdirbimas

nuo 2030 m.

130

50
37

2022 m.

nuo 2025 m.
10.

65

2021 m.

65
70

PET pakuotės

naudojimas,
iš jo perdirbimas

50
37

2022 m.

65
55

2023 m.

70
60

2024 m.

73
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63
nuo 2025 m.

perdirbimas

nuo 2030 m.
11.

2021 m.

70
kombinuotos pakuotės

naudojimas,
iš jo perdirbimas

nuo 2022 m.

25
20
30
25

nuo 2025 m.

perdirbimas

nuo 2030 m.

30
35

12.

2021 m.

metalinės pakuotės

perdirbimas

54

13.

nuo 2022 m.

metalinės (juodųjų metalų) pakuotės

perdirbimas

54

14.

15.

nuo 2025 m.

75

nuo 2030 m.

85

nuo 2022 m.

metalinės (aliuminio) pakuotės

perdirbimas

55

nuo 2030 m.

65

2021 m.

popierinės ir kartoninės pakuotės

naudojimas,
iš jo perdirbimas

80
76

2022 m.

85
80

2023 m.

85
81

2024 m.

85
82
perdirbimas

nuo 2030 m.
16.

54

nuo 2025 m.

nuo 2025 m.

131

65

nuo 2021 m.

83
85

medinės pakuotės

naudojimas,
iš jo perdirbimas

45
35
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nuo 2025 m.

perdirbimas

nuo 2030 m.
17.

nuo 2021 m.

35
37

kitos pakuotės

nuo 2025 m.

naudojimas,
iš jo perdirbimas

45
22

perdirbimas

25

nuo 2030 m.

27

III. PAKUOČIŲ, KURIOMS TAIKOMA UŽSTATO UŽ VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMA, ATLIEKŲ SURINKIMO IR PERDIRBIMO UŽDUOTYS
18.

nuo 2021 m.

stiklinės pakuotės

surinkimas ir perdirbimas

19.

nuo 2021 m.

plastikinės pakuotės

90

20.

nuo 2021 m.

PET pakuotės

90

21.

nuo 2021 m.

metalinės (juodųjų metalų) pakuotė

90

22.

nuo 2021 m.

metalinės (aliuminio) pakuotės

90

––––––––––––––––––––
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NAUJI TERŠALŲ IŠMETIMO/IŠLEIDIMO Į APLINKĄ, VANDENS
NAUDOJIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI
APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IR IŠ JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ INVENTORIZACIJOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO
TAISYKLIŲ PATAISOS – KAS AKTUALU?
Eil.
Nr.

NEGALIOJA!

PAKEITIMAI!

Galiojo iki 2020-04-30.
1.

13. Įvykus įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimams arba išplėtimui, procese naudojamų
žaliavų pakeitimui, kurie gali daryti didesnį neigiamą poveikį aplinkos orui, AAA turi teisę
reikalauti parengti naują arba papildyti galiojančią inventorizacijos ataskaitą.

2.

3.

–

–

Įsigaliojo 2020-05-01.
13. Įvykus įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimams arba išplėtimui, procese
naudojamų žaliavų pakeitimui, kurie gali daryti didesnį neigiamą poveikį
aplinkos orui, ūkinės veiklos vykdytojas turi parengti naują inventorizacijos
ataskaitą arba patikslinti galiojančios inventorizacijos ataskaitos duomenis.
Įsigaliojo 2020-05-01.
181. Ūkinės veiklos vykdytojas turi turėti stacionarių taršos šaltinių išdėstymo
schemą su joje pažymėtais stacionarių taršos šaltinių numeriais, įrašytais pagal
Taisyklių 29.1.4 papunkčio reikalavimus.
Įsigaliojo 2020-05-01.
182. Stacionarių taršos šaltinių numeriai turi būti užrašyti ir ant (prie) taršos
šaltinio (užkabinus ir užklijavus atmosferos poveikiui atsparias lenteles su
numeriu arba, kur galima, užrašius numerį ant taršos šaltinio). Užrašas turi būti
aiškus, gerai įžiūrimas.

DĖMESIO! TEISĖS AKTAS IŠDĖSTYTAS NAUJA REDAKCIJA!
KAS AKTUALU?
Įsigaliojo 2020-11-01.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-68 „DĖL STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
Į APLINKOS ORĄ TERŠALŲ LABORATORINĖS KONTROLĖS METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. balandžio 22 d. Nr. D1-238
Vilnius
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1 . P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų
laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ Į APLINKOS ORĄ TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ORE ĖMINIŲ LABORATORINIAMS
TYRIMAMS ATLIKTI ĖMIMO, MATAVIMŲ IR TYRIMŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 ir 17 punktais:
1. T v i r t i n u Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo
taisykles (toliau – taisyklės) (pridedama).
2. P a v e d u:
2.1 Aplinkos apsaugos agentūrai konsultuoti ūkio subjektus dėl iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų teršalų ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo
ir matavimo vietų įrengimo;
2.2. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos vykdyti ūkio subjektų veiklos atitikimo šio įsakymo 1 punktu patvirtintų taisyklių reikalavimams aplinkos
apsaugos valstybinę kontrolę.“
3. N u s t a t a u, kad:
3.1. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.
3.2. 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja taisyklių:
3.2.1. 2.2. papunkčio redakcija:
„2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme (toliau – Aplinkos monitoringo įstatymas) apibrėžtoms laboratorijoms ir jų atliekamiems tyrimams, Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme (toliau – Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas) numatytiems valstybiniams laboratoriniams tyrimams,
ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ar didelių pramoninių avarijų metu atliekamiems tyrimams.“;
3.2.2. 9.2. papunkčio redakcija:
„9.2. turi būti sudarytos sąlygos pradėti valstybinius laboratorinius tyrimus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 0,5 valandos nuo tyrimams atlikti atvykusio (-ų) darbuotojo (-ų)
prisistatymo ūkio subjekto atstovui Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatyta tvarka.“
Aplinkos ministras

Kęstutis Mažeika

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2020 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-238
redakcija)

STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ Į APLINKOS ORĄ TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ORE ĖMINIŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS
ATLIKTI ĖMIMO, MATAVIMŲ IR TYRIMŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS
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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisyklėse
(toliau – taisyklės) nurodomi pagrindiniai reikalavimai iš stacionarių taršos šaltinių (organizuotų (sutelktosios taršos) šaltinių) į aplinkos orą išmetamų teršalų ir teršalų aplinkos ore
ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimui, matavimų ir tyrimų atlikimui.
2. Taisyklės taikomos:
2.1. ūkio subjektams ir kitiems juridiniams asmenims, kurie projektuoja, įrengia ir (ar) eksploatuoja stacionarius aplinkos oro taršos šaltinius;
2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme (toliau – Aplinkos monitoringo įstatymas) apibrėžtoms laboratorijoms ir jų atliekamiems tyrimams, Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme (toliau – Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas) numatytiems valstybiniams laboratoriniams tyrimams,
ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ar didelių pramoninių avarijų metu atliekamiems tyrimams.
3. Laboratorija konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti (toliau – ėminių ėmimas) turi atitikti Aplinkos monitoringo įstatymo 11
straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.
4. Ėminių ėmimui, matavimams ir tyrimams taikomi taisyklių priedo lentelėje nurodyti metodai ir kiti standartizuoti Lietuvos, Europos ir (ar) tarptautiniai metodai (Lietuvos,
Europos ir (ar) tarptautiniai standartai). Kai reikiamam parametrui nustatyti nėra Lietuvos, Europos ir (ar) tarptautinių standartų, ėminių ėmimas, matavimai ir tyrimai atliekami pagal
laboratorijos parengtas ir patvirtintas procedūras. Taikomi tyrimų metodai turi būti verifikuoti arba validuoti pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
5. Ėminiams imti, matavimams ir tyrimams atlikti naudojamos matavimo priemonės turi atitikti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo, taikomų mėginių ėmimo ir
tyrimų atlikimo metodų reikalavimus.
<...>
II SKYRIUS
STACIONARIŲ ORGANIZUOTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ Į APLINKOS ORĄ TERŠALŲ ĖMINIŲ ĖMIMO IR MATAVIMO VIETŲ ĮRENGIMO,
ĖMINIŲ ĖMIMO, MATAVIMO IR TYRIMŲ ATLIKIMO REIKALAVIMAI
PIRMASIS SKIRSNIS
ĖMINIŲ ĖMIMO IR MATAVIMO VIETŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI
ŪKIO SUBJEKTAMS
7. Stacionarių organizuotų taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ėminių ėmimo, matavimų vieta turi būti saugi, įrengta taip, kad tilptų 2 matavimus atliekantys
asmenys, būtų pakankamai vietos pastatyti ar pritvirtinti naudojamus prietaisus.
8. Jei ėminių ėmimas, matavimai bus atliekami aukščiau kaip 1,8 m:
8.1. turi būti įrengta taisyklių 7 punkto reikalavimus atitinkanti stacionari (nuolatinė) vieta su turėklais, laipteliais;
8.2. jei ėminių ėmimas, matavimai atliekami lauke, papildomai, nei nurodyta 8.1 papunktyje:
8.2.1. tokia vieta imant ėminius ir atliekant matavimus turi būti apsaugota nuo kritulių ir vėjo;
8.2.2. prie naujai projektuojamų taršos šaltinių tokia vieta turi būti uždara ir šildoma arba kitomis saugiomis priemonėmis užtikrinanti ėminiams imti ir matavimams atlikti
reikalingą ne žemesnę kaip +5°C aplinkos temperatūrą.
9. Atvejais, kai prie esamų (veikiančių) taršos šaltinių dėl techninių priežasčių neįmanoma įrengti taisyklių 8 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančios stacionarios
(nuolatinės) vietos, veiklos vykdytojas turi turėti taisyklių 7 punkte ir 8.2.1 papunktyje nustatytas sąlygas užtikrinančias priemones ėminius imantiems ar matavimus atliekantiems
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asmenims patekti prie ėminių ėmimo, matavimo vietos (pvz., keltuvus). Siekiant aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais tokiais atvejais užtikrinti tinkamo ėminių ėmimo,
matavimo operatyvumą:
9.1. ėminių ėmimo, matavimo vietos, prie kurių neįrengtos stacionarios (nuolatinės) vietos, pagal taisyklių 13 punktą parengtoje stacionarių taršos šaltinių išdėstymo schemoje
turi būti pažymėtos tam tikru paaiškintu ženklu, schema raštu pateikta Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos;
9.2. turi būti sudarytos sąlygos pradėti valstybinius laboratorinius tyrimus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 0,5 valandos nuo tyrimams atlikti atvykusio (-ų) darbuotojo (-ų)
prisistatymo ūkio subjekto atstovui Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatyta tvarka.
10. Turi būti sumontuotos įžemintos rozetės kintamai 36 V arba 220 V elektros srovei arba kitais saugiais būdais užtikrinamas 36 V arba 220 V maitinimas.
11. Parinktoje ortakio (kamino) vietoje turi būti padaryta dangteliu ar kamščiu galima užsandarinti anga. Angos skersmuo turi būti pritaikytas vamzdeliams, naudojamiems
ėminiams paimti ir matavimams atlikti. Rekomenduojamas angos skersmuo: ne mažesnis kaip 7,5 cm ortakyje, kurio skersmuo mažesnis kaip 70 cm; ne mažesnis kaip 12,5 cm
ortakyje, kurio skersmuo 70 cm ar didesnis.
12. Ėminių ėmimo, matavimo vieta parenkama tiesiojoje ortakio atkarpoje:
12.1. ėminiai imami ir dujų srauto parametrai matuojami tiesiojoje ortakio atkarpoje, kur per 4–5 D (D – ortakio skersmuo) iki paėmimo vietos ir per 3–4 D po paėmimo
vietos nėra jokio dujų srauto trikdytojo (ventiliatoriaus, sklendės, alkūnės, ortakio susiaurėjimo ar platėjimo vietos ir pan.);
12.2. kai nėra taisyklių 12.1 papunktyje nurodyto ilgio ortakio atkarpos, laikomasi minimalių atstumų: 2,5 D tiesiosios atkarpos iki ėminių ėmimo, matavimo vietos ir 0,5 D
atkarpos – po ėminių ėmimo, matavimo vietos;
12.3. teršalų, išmetamų į aplinkos orą iš jais užterštų gamybinių patalpų stacionariai įrengtų ašinių ventiliatorių pagalba, ėminių ėmimo, matavimo vieta įrengiama
sumontuojant prie ventiliatoriaus išmetimo angos vamzdį, pagamintą iš inertiškos matuojamam teršalui medžiagos. Vamzdžio ilgis parenkamas atsižvelgiant į taisyklių 12.1 ir 12.2
papunkčių reikalavimus.
13. Įrengtos ėminių ėmimo, matavimo vietos turi būti nurodytos (įrašytas numeris) stacionarių taršos šaltinių išdėstymo schemoje, aiškiai ir gerai įžiūrimai pažymėtos ant
taršos šaltinių (užkabinus ir užklijavus atmosferos poveikiui atsparias lenteles su ėminių ėmimo, matavimo vietos numeriu ar, kur galima, užrašius numerį ant taršos šaltinio). Už
ėminių ėmimo, matavimo vietų parinkimą, įrengimą, pažymėjimą, priežiūrą atsako ūkio subjekto vadovas arba jo paskirtas ūkio subjekto atsakingas asmuo.
14. Matavimams nepertraukiamu būdu vykdyti automatizuotosios matavimo sistemos (toliau – AMS) turi būti įrengiamos pagal Europos ir (ar) tarptautinių standartų
reikalavimus ir AMS gamintojo rekomendacijas; turi būti užtikrintas minimalus dujų srauto trukdžių poveikis AMS matuokliams.
15. AMS matuoklių įrengimo vieta ir darbo aikštelė turi būti lengvai pasiekiama, švari, vėdinama, apšviesta, saugi nuolatinei matuoklių techninei priežiūrai ir kontrolei
vykdyti, matavimo duomenų kokybės kontrolei užtikrinti, lygiagretiems matavimams standartiniu pamatiniu metodu atlikti.
16. Kiek galima arčiau, bet ne toliau kaip 3 D atstumu iki arba už AMS matuoklio, turi būti įrengta anga, skirta lygiagretiems matavimams standartiniu pamatiniu metodu
atlikti.
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ANTRASIS SKIRSNIS
ĖMINIŲ ĖMIMO, MATAVIMO IR TYRIMŲ ATLIKIMO REIKALAVIMAI
17. Ėminiai neimami ir matavimai neatliekami, jei ėminių ėmimo, matavimo vietos neatitinka šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
<...>
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
38. Taisyklių reikalavimų laikymosi kontrolė vykdoma Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka. Už taisyklių reikalavimų nesilaikymą taikoma Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme nustatyta juridinių asmenų
atsakomybė ir (ar) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta administracinė atsakomybė.
<...>.
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IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ VIDUTINIŲ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ NORMŲ NAUJA REDAKCIJA
Eil.
Nr.

NEGALIOJA

SVARBUS PAKEITIMAS

Įsigaliojo 2020-07-24.
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. RUGSĖJO 18 D. ĮSAKYMO NR. D1-778 „DĖL IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ VIDUTINIŲ
KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ NORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. liepos 22 d. Nr. D1-447
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymą Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų
patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
1.

ĮSAKYMAS
DĖL IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ VIDUTINIŲ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ NORMŲ PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 ir 8 punktais, Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo
15 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio
dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo:
1. T v i r t i n u Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normas (toliau – Normos) (pridedama).
2. P a v e d u :
2.1. Aplinkos apsaugos agentūrai Normų VII skyriuje nurodytais terminais teikti Europos Komisijai tame skyriuje nurodytas ataskaitas.
2.2. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos kontroliuoti Normų, išskyrus Normų VII skyriaus, laikymąsi.“

Aplinkos ministras
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2017 m. rugsėjo 18 d. Nr. D1-778
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. D1-447
redakcija)
IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ VIDUTINIŲ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ NORMOS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normos (toliau – Normos) nustato kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamo sieros dioksido (SO2),
azoto oksidų (NOx), kietųjų dalelių (KD) ribines vertes, jų taikymo tvarkos ir kontrolės, išmetamo į aplinkos orą šių teršalų kiekio apskaitos, mažinimo, anglies monoksido
(CO) išmetamo kiekio stebėsenos ir apskaitos, visuomenei ir Europos Komisijai teikiamos informacijos reikalavimus.
2. Neatsižvelgiant į naudojamo kuro rūšį, Normos taikomos:
2.1. kurą deginantiems įrenginiams, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 1 MW, bet nesiekia 50 MW (toliau – vidutiniai KDĮ);
2.2. naujų vidutinių KDĮ junginiams, įskaitant tuos, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra 50 MW arba didesnė, išskyrus atvejus, kai tokiems junginiams taikomi
Specialieji reikalavimai dideliems kurą deginantiems įrenginiams, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 „Dėl Specialiųjų
reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ (toliau – Specialieji reikalavimai dideliems kurą deginantiems įrenginiams), Atliekų deginimo
aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų
patvirtinimo“ (toliau – Atliekų deginimo reikalavimai);
2.3. mažesnės kaip 1 MW vardinės (nominalios) šiluminės galios kurą deginantiems įrenginiams, kurių išmetamosios dujos šalinamos per bendrą kaminą su kitomis
kurą deginančių įrenginių dujomis, kai visų per bendrą kaminą išmetamąsias dujas šalinančių kurą deginančių įrenginių vardinės (nominalios) šiluminės galios suma lygi arba
didesnė kaip 1 MW, bet nesiekia 50 MW, ir, vadovaujantis Normų 10 punktu, šie įrenginiai laikomi vienu kurą deginančiu įrenginiu.
3. Normos netaikomos:
3.1. kurą deginantiems įrenginiams, kuriems taikomi Specialieji reikalavimai dideliems kurą deginantiems įrenginiams;
3.2. kurą deginantiems įrenginiams (varikliams), kurie įmontuoti ne keliais judančiuose mechanizmuose;
3.3. ūkininkų sodybose naudojamiems kurą deginantiems įrenginiams, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra mažesnė arba lygi 5 MW ir kuriuose kurui naudojamas
tik neperdirbtas naminių paukščių mėšlas, kaip nurodyta 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009 kuriuo nustatomos žmonėms
vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas), 9
straipsnio a punkte;
3.4. įrenginiams, gamybos procese naudojantiems degimo produktus tiesioginiam daiktų ar medžiagų šildymui, džiovinimui ar kitokiam apdorojimui, t. y.
technologiniams įrenginiams, iš kurių į aplinkos orą išmetami kuro deginimo metu susidarę teršalai su vykdomo technologinio proceso metu susidariusiais teršalais;
3.5. kurą deginantiems įrenginiams, kuriuose dujiniai degimo produktai naudojami tiesioginiam šildymui, kai šildomos pastatų vidaus patalpos siekiant pagerinti
darbo vietų sąlygas;
3.6. antrinio deginimo įrenginiams, t. y. techniniams įrenginiams, skirtiems valyti išmetamąsias dujas jas deginant, kurie veikia kaip atskiri kurą deginantys įrenginiai;
3.7. transporto priemonių, laivų ar lėktuvų varikliams;
3.8. dujų turbinoms, dujiniams ir dyzeliniams varikliams, naudojamiems atviroje jūroje esančiose platformose;
3.9. įrenginiams, skirtiems katalizinio krekingo katalizatoriams regeneruoti;
3.10. sieros vandenilio perdirbimo į sierą įrenginiams;
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3.11. chemijos pramonėje naudojamiems reaktoriams;
3.12. kokso krosnims;
3.13. regeneraciniams oro šildytuvams (kauperiams);
3.14. krematoriumams;
3.15. kurą deginantiems įrenginiams, deginantiems naftos perdirbimo kurą atskirai arba kartu su kitomis kuro rūšimis energijai gaminti naftos ir dujų perdirbimo
gamyklose;
3.16. regeneravimo katilams, esantiems popieriaus masės gamybos įrenginiuose;
3.17. atliekų deginimo ir bendro atliekų deginimo įrenginiams, kuriems taikomi Atliekų deginimo reikalavimai;
3.18. veiklai, susijusiai su kurą deginančių įrenginių moksliniais tyrimais, plėtra arba bandymais;
3.19. kurą deginantiems įrenginiams, kuriems taikomos Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2013, patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo.
II SKYRIUS
SĄVOKOS
4. Normose vartojamos sąvokos:
4.1. azoto oksidai (NOx) – azoto oksidas ir azoto dioksidas, išreikšti azoto dioksidu (NO2);
4.2. biomasė – vienas iš toliau nurodytų dalykų:
4.2.1. produktai, kuriuos sudaro iš žemės ūkio arba miškininkystės veiklos gauta augalinė medžiaga, kuri gali būti naudojama kaip kuras energijai gauti;
4.2.2. šios atliekos:
4.2.2.1. žemės ūkio ir miškininkystės augalinės atliekos;
4.2.2.2. maisto perdirbimo pramonės augalinės atliekos, jeigu gaunama šiluma yra panaudojama;
4.2.2.3. pluoštinės augalinės atliekos, gaunamos gaminant pirminę popieriaus masę ir popierių iš popieriaus masės, jeigu jos yra kartu sudeginamos gamybos vietoje,
o gauta šiluma panaudojama;
4.2.2.4. kamštienos atliekos;
4.2.2.5. medienos atliekos, išskyrus tas medienos atliekas, kuriose dėl medžiagų apdirbimo medienos konservantais arba padengimo gali būti halogenintų organinių
junginių arba sunkiųjų metalų, įskaitant visų pirma statybų arba griovimo medienos atliekas;
4.3. dujinis variklis – vidaus degimo variklis, kuris veikia pagal Otto ciklą ir kuriame dujiniams degalams deginti naudojamas kibirkštinis uždegimas;
4.4. dyzelinis variklis – vidaus degimo variklis, kuris veikia pagal dyzelinį ciklą ir kuriame skystiesiems degalams deginti naudojamas slėginis uždegimas
(uždegimas suspaudimu);
4.5. dujų turbina – rotacinė mašina, šilumos energiją paverčianti mechaniniu darbu, dažniausiai susidedanti iš kompresoriaus, šiluminio įtaiso, kuriame darbiniam
skysčiui šildyti oksiduojamas kuras, ir turbinos; joms priskiriamos tiek atvirojo ciklo, tiek kombinuotojo ciklo dujų turbinos, taip pat kogeneracijos veiksenos dujų turbinos;
visos jos gali būti su papildomu deginimu arba be jo;
4.6. dvejopų degalų variklis – vidaus degimo variklis, kuriame naudojamas slėginis uždegimas (uždegimas suspaudimu) ir kuris degindamas skystuosius degalus
veikia pagal dyzelinį ciklą, o degindamas dujinius degalus – pagal Otto ciklą;
4.7. esamas vidutinis kurą deginantis įrenginys – vidutinis KDĮ, pradėjęs veikti anksčiau nei 2018 m. gruodžio 20 d.;
4.8. gamtinės dujos – žemės gelmėse natūraliai susidarantis metanas, kuriame yra ne daugiau kaip 20 % (tūrio) inertinių dujų ir kitų sudedamųjų dalių;
4.9. išmetamosios dujos – per dūmtakį iš kurą deginančio įrenginio šalinamos dujos, turinčios kietų, skystų ar dujinių teršalų;
4.10. išmetamo teršalo ribinė vertė – leidžiamas medžiagos, esančios kurą deginančio įrenginio išmetamosiose dujose, kiekis, kuris gali būti išmetamas į orą per
nustatytą laikotarpį;
4.11. įvairų kurą deginantis įrenginys – kurą deginantis įrenginys, kuriame vienu metu arba pakaitomis gali būti deginamas dviejų arba daugiau rūšių kuras;
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4.12. kaminas – statinys (konstrukcija), kuriame yra vienas arba daugiau dūmtakių, per kuriuos išmetamosios dujos išleidžiamos į aplinkos orą;
4.13. kietosios dalelės – bet kokios formos, sandaros ar tankio kietosios dalelės, kurios ėminių ėmimo vietoje esančiomis sąlygomis pasklidusios dujinėje fazėje.
Tokias daleles galima surinkti filtruojant (jos lieka ant filtro ir prieš jį) nustatytomis sąlygomis paimtus reprezentatyviuosius tiriamų dujų ėminius ir jas nustatytomis sąlygomis
išdžiovinant;
4.14. kuras – dujinė, skystoji arba kietoji degioji medžiaga, naudojama energijai gauti deginimo įrenginiuose;
4.15. kurą deginantis įrenginys – techninis įrenginys, kuriame kuras oksiduojamas, siekiant panaudoti degimo proceso metu gautą šilumą;
4.16. naftos perdirbimo kuras – kietoji, skystoji arba dujinė degioji medžiaga, gaunama žalios naftos perdirbimo proceso distiliavimo ir konvertavimo etapuose,
įskaitant naftos perdirbimo dujas, sintetines dujas, naftos perdirbimo alyvas ir naftos koksą;
4.17. naujas vidutinis kurą deginantis įrenginys – vidutinis kurą deginantis įrenginys, pradėjęs veikti 2018 m. gruodžio 20 d. arba vėliau;
4.18. teršalų išmetimas – medžiagų išmetimas į orą iš kurą deginančio įrenginio;
4.19. vidaus degimo variklis – dujinis variklis, dyzelinis variklis arba dvejopo kuro variklis;
4.20. kurą deginančio įrenginio veikimo valandos – valandomis išreikštas laikas, kai kurą deginantis įrenginys veikia ir į aplinkos orą išmeta teršalus, išskyrus
paleidimo ir stabdymo laikotarpius.
5. Terminas „vardinė (nominali) šiluminė galia“ (toliau – nominali šiluminė galia) suprantamas, kaip apibrėžtas Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (toliau –
Energetikos įstatymas). Nominalią šiluminę galią patvirtinančiu dokumentu laikomas įrenginio (katilo) gamintojo išduotas dokumentas arba pagal Energetikos įstatymą
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatyta tvarka kompetentingos institucijos išduotas dokumentas.
6. Terminas „atliekos“ suprantamas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.
7. Terminai „gazolis“ ir „mazutas“ suprantami, kaip apibrėžti Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomuosiuose
kokybės rodikliuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m.
gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių
patvirtinimo“.
8. Terminas „veiklos vykdytojas“ suprantamas, kaip apibrėžta Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taršos
leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės); terminas „zona“ suprantama, kaip apibrėžta Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame
aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 596 „Dėl Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
9. Terminas „šildymo sezonas“ suprantamas, kaip apibrėžtas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme.
III SKYRIUS
IŠMETAMŲJŲ DUJŲ ŠALINIMAS IŠ KURĄ DEGINANČIO ĮRENGINIO
10. Ūkinės veiklos objekte iš dviejų ar daugiau naujų vidutinių KDĮ arba iš dviejų ar daugiau esamų vidutinių KDĮ sudarytas junginys, kai išmetamosios dujos
šalinamos per bendrą kaminą arba, atsižvelgiant į techninius ir ekonominius veiksnius, Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu, jos gali būti šalinamos per bendrą kaminą,
laikomas vienu vidutiniu KDĮ.
11. Iš Normų 10 punkte nurodytų vidutinių KDĮ sudaryto junginio vardinė šiluminė galia apskaičiuojama sudedant visų junginį sudarančių įrenginių bendrą vardinę
šiluminę galią.
12. Projektuojant naują kaminą, jo aukštis turi būti parenkamas toks, kad išmesti ir aplinkos ore pasklidę teršalai, įvertinus esamą oro užterštumo lygį, nesudarytų
sąlygų viršyti ribines aplinkos oro užterštumo vertes, nustatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio
30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“.
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13. Iš veikiančiame ūkinės veiklos objekte, kuriame yra kurą deginantis įrenginys, naujai statomo kurą deginančio įrenginio išmetamosios dujos į aplinkos orą turi
būti šalinamos per esamo kurą deginančio įrenginio kaminą, išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma dėl techninių aplinkybių, kurias veiklos vykdytojas turi
pagrįsti projektine dokumentacija.
IV SKYRIUS
IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINĖS VERTĖS
14. Vidutiniams KDĮ išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos taip:
14.1. esamiems vidutiniams KDĮ, kurių vardinė šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė ir 5 MW ar mažesnė, išskyrus vidaus degimo variklius (toliau – variklis) ir dujų
turbinas, nuo 2030 m. sausio 1 d. taikomos Normų priedo 2 punkte nurodytos išmetamų teršalų ribinės vertės;
14.2. esamiems vidutiniams KDĮ, kurių vardinė šiluminė galia yra didesnė kaip 5 MW, išskyrus variklius ir dujų turbinas, nuo 2025 m. sausio 1 d.
taikomos Normų priedo 3 punkte nurodytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės;
14.3. esamiems varikliams ir dujų turbinoms nuo 2025 m. sausio 1 d. (nuo 2030 m. sausio 1 d., jei vidutinių KDĮ vardinė šiluminė galia yra mažesnė arba lygi 5
MW) taikomos Normų priedo 4 punkte nurodytos išmetamų teršalų ribinės vertės;
14.4. naujiems vidutiniams KDĮ, išskyrus variklius ir dujų turbinas, nuo 2018 m. gruodžio 20 d. taikomos Normų priedo 5 punkte nustatytos išmetamųjų teršalų
ribinės vertės;
14.5. naujiems varikliams ir dujų turbinoms nuo 2018 m. gruodžio 20 d. taikomos Normų priedo 6 punkte nurodytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės;
14.6. esamiems vidutiniams KDĮ, kurie sudaro kurą deginančių įrenginių junginį, kurio išmetamosios dujos šalinamos per vieną bendrą kaminą, o junginio bendra
vardinė šiluminė galia yra lygi arba didesnė kaip 50 MW, ir kuriems netaikomi Normų 2.2 papunktyje nurodytų teisės aktų reikalavimai, taikomos Normų priedo 3
punkte nurodytos ribinės vertės.
15. Įvairų kurą deginantiems įrenginiams išmetamų teršalų ribinės vertės nustatomos taip:
15.1. kai įvairios kuro rūšys deginamos pakaitomis – atitinkamame Normų priede nurodyta konkrečiu laikotarpiu deginamo kuro rūšį atitinkanti teršalo ribinė vertė,
t. y. deginant dujinį kurą, turi būti laikomasi dujinio kuro deginimui nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių, deginant kietąjį kurą, – kietojo kuro deginimui nustatytų išmetamų
teršalų ribinių verčių ir t. t.;
15.2. kai dviejų ar daugiau rūšių kuras deginamas vienu metu, konkretaus išmetamo teršalo ribinė vertė apskaičiuojama:
15.2.1. imant kiekvienai atskirai kuro rūšiai taikomą ribinę vertę, nurodytą atitinkamame Normų priedo punkte, atsižvelgiant į kurą deginančio įrenginio vardinę
(nominalią) šiluminę galią;
15.2.2. kiekvienai kuro rūšiai kiekvieno išmetamo teršalo ribinė vertė apskaičiuojama dauginant tam teršalui pagal 15.2.1 papunktį nustatytą ribinę vertę iš kiekvieną
kuro rūšį deginančio įrenginio nominalios šiluminės galios ir gautų sandaugų sumą dalijant iš vidutinio KDĮ nominalios šiluminės galios.
Iš įvairų kurą vienu metu deginančio įrenginio išmetamų teršalų (pvz., SO2) ribinės vertės skaičiavimo pavyzdys.
45 MW naujas kurą deginantis įrenginys, sudarytas iš dviejų atskirų 10 MW ir 35 MW KDĮ, kurių išmetamosios dujos šalinamos per bendrą kaminą, kuriame vienu
metu 10 MW galios katile 5 MW galia deginama skalūnų alyva (skystasis kuras, išskyrus gazolį), o 35 MW galios katile 20 MW galia deginamos suskystintos dujos (dujinis
kuras, išskyrus gamtines dujas).
Iš Normų priedo pasirenkamos kurą deginančio įrenginio nominalią šiluminę galią atitinkančios SO2 ribinės vertės (RV): suskystintų dujų deginimo atveju RVSO2 –
35 mg/Nm3, skalūnų alyvos atveju RVSO2 – 350 mg/Nm3.
Apskaičiuota RVSO2 (iš KDĮ) = ((35x20) + (350x5)) / (5+20) = 98 mg/Nm3.
15.3. kai dviejų ar daugiau rūšių kuras deginamas vienu metu, tačiau, vadovaujantis Normų 10 punktu, išmetamosios dujos šalinamos per atskirus kaminus,
konkrečiam junginį sudarančiam ir per atskirą kaminą išmetamąsias dujas šalinančiam kurą deginančiam įrenginiui taikoma Normų priede nurodyta deginamo kuro rūšį
atitinkanti teršalo ribinė vertė.
16. Aplinkos apsaugos agentūra gali atleisti veiklos vykdytoją nuo pareigos laikytis Normų priede nurodytų išmetamų teršalų ribinių verčių, kai vidutiniame KDĮ,
kuriame naudojamas tik dujinis kuras, išimtiniais atvejais reikia pradėti naudoti kitų rūšių kurą dėl staigiai nutraukto dujų tiekimo ir jame reikėtų įmontuoti pagalbinę taršos
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mažinimo įrangą. Laikotarpis, kuriuo taikoma tokia išimtis, turi neviršyti dešimties dienų, išskyrus atvejus, kai veiklos vykdytojas pateikia pagrindimą taikyti ilgesnį laikotarpį.
Šiuo laikotarpiu vidutiniams KDĮ, atsižvelgiant į jų vardinę šiluminę galią, taikomos Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų aplinkos
ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ (toliau – Išmetamų teršalų iš
kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2013), 2 priede nustatytos teršalų ribinės vertės.
17. Aplinkos apsaugos agentūra gali atleisti veiklos vykdytoją nuo pareigos laikytis Normų priede nustatytų SO2 ribinių verčių vidutiniame KDĮ, kuriame paprastai
naudojamas mažai sieros turintis kuras, jei veiklos vykdytojas negali laikytis SO2 ribinių verčių nutraukus tokio kuro tiekimą dėl didelio tokio kuro trūkumo. Ši išimtis negali
būti taikoma ilgiau kaip šešis mėnesius. Šiuo laikotarpiu vidutiniams KDĮ, atsižvelgiant į jų vardinę šiluminę galią, taikomos Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių
normų LAND 43-2013 2 priede nustatytos SO2 ribinės vertės.
18. Iki 2030 m. sausio 1 d. Aplinkos apsaugos agentūra gali atleisti veiklos vykdytoją nuo pareigos esamuose vidutiniuose KDĮ, kurių vardinė šiluminė galia yra
didesnė kaip 5 MW, laikytis Normų priede nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių, jei ne mažiau kaip 50 % įrenginyje pagaminto naudingos šilumos kiekio (taikant slenkantį
penkerių metų vidurkį) tiekiama garų arba karšto vandens pavidalu į viešą centralizuoto šilumos tiekimo sistemą. Tokiu atveju SO2 ir kietosioms dalelėms nustatytos ribinės
vertės negali viršyti atitinkamai 1100 mg/Nm3 ir 150 mg/Nm3, NOx ribinė vertė – Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 2 priede nustatytos
NOx ribinės vertės, atsižvelgiant į vidutinių KDĮ vardinę šiluminę galią.
19. Iki 2030 m. sausio 1 d. Aplinkos apsaugos agentūra gali atleisti veiklos vykdytoją nuo pareigos esamuose vidutiniuose KDĮ, kurių vardinė šiluminė galia didesnė
kaip 5 MW ir kurie naudojami dujų kompresorių stotyse, kurios būtinos siekiant užtikrinti nacionalinės dujų perdavimo sistemos saugą ir saugumą, laikytis Normų priedo 4
punkte nustatytų NOx ribinių verčių. Šiuo atveju taikomos Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 2 priede nustatytos NOx ribinės vertės,
atsižvelgiant į KDĮ vardinę šiluminę galią.
20. Aplinkos apsaugos agentūra gali atleisti veiklos vykdytoją nuo pareigos laikytis Normų priedo 2–4 punktuose nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės esamiems
vidutiniams KDĮ, jei jie veikia ne daugiau kaip 500 kurą deginančio įrenginio veikimo valandų per metus (taikant slenkantį penkerių metų vidurkį). Jeigu vidutinis KDĮ
naudojamas šilumos gamybai, nusistovėjus ypatingai šaltiems orams, šis laikas gali būti prailgintas iki 1000 kurą deginančio įrenginio veikimo valandų, tačiau visais atvejais
kietąjį kurą deginančių vidutinių KDĮ išmetamoms kietosioms dalelėms taikoma 200 mg/Nm3 ribinė vertė. Tokiais atvejais kitiems teršalams taikomos Išmetamų teršalų iš kurą
deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 2 priede nustatytos ribinės vertės, atsižvelgiant į vidutinio KDĮ vardinę šiluminę galią.
21. Aplinkos apsaugos agentūra gali atleisti veiklos vykdytoją nuo pareigos laikytis Normų priedo 5 ir 6 punktuose nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės
naujiems vidutiniams KDĮ, jei jie veikia ne daugiau kaip 500 kurą deginančio įrenginio veikimo valandų per metus (taikant slenkantį trejų metų vidurkį), tačiau bet kuriuo
atveju kietąjį kurą deginančių vidutinių KDĮ išmetamoms kietosioms dalelėms taikoma 100 mg/Nm3 ribinė vertė. Tokiais atvejais kitiems išmetamiems teršalams (kietosioms
dalelėms – tik deginant nekietąjį kurą) taikomos Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 2 priede nustatytos ribinės vertės, atsižvelgiant į vidutinio
KDĮ vardinę šiluminę galią.
V SKYRIUS
IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINĖS VERTĖS LAIKYMOSI KONTROLĖ
22. Veiklos vykdytojas privalo vykdyti iš kiekvieno vidutinio KDĮ išmetamų teršalų (SO2, NOx ir kietųjų dalelių) ribinių verčių laikymosi kontrolę, išmetamo CO
koncentracijos matavimus. Visus rezultatus registruoja veiklos vykdytojas ir apdoroja taip, kad pagal Normų 43 ir 45 punktų nuostatas būtų galima patikrinti, ar neviršijama
išmetamų teršalų ribinė vertė.
23. Vidutiniuose KDĮ, kuriuose, kad būtų neviršijamos išmetamų teršalų ribinės vertės, naudojama pagalbinė taršos mažinimo įranga, veiklos vykdytojas registruoja
duomenis ar informaciją, kuria įrodomas veiksmingas nuolatinis tokios įrangos veikimas.
24. Vidutinį KDĮ eksploatuojantis veiklos vykdytojas saugo:
24.1. išduotą leidimą ir susijusią informaciją;
24.2. Normų 22 ir 23 punktuose nurodytą informaciją;
24.3. jei taikomos Normų 20 ir 21 punkte numatytos išimtys, – duomenis apie kurą deginančio įrenginio veikimo valandas;
24.4. duomenis apie įrenginyje naudojamo kuro rūšį, kiekį ir visus pagalbinės taršos mažinimo įrangos veikimo sutrikimus ar gedimą;
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24.5. duomenis apie išmetamų teršalų ribinių verčių nesilaikymo atvejus ir priemones, kurių imtasi, kaip nurodyta Normų 26 punkte.
25. Veiklos vykdytojas, gavęs Aplinkos apsaugos agentūros arba Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) prašymą, kuo skubiau
pateikia Normų 22 punkte išvardytus duomenis ir informaciją.
26. Jeigu nustatomas iš vidutinio KDĮ į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės viršijimas, veiklos vykdytojas per vieną darbo dieną nuo viršijimo užfiksavimo
privalo informuoti AAD apie ribinės vertės nesilaikymo atvejį ir priemones, kurių imamasi šalinant neatitikimus. Kai ribinės vertės viršijimo per penkias darbo dienas pašalinti
nepavyksta, veiklos vykdytojas per vieną darbo dieną apie tai privalo informuoti AAD ir nurodo, kokias priemones taikys. Veiklos vykdytojui pašalinus išmetamų teršalų
ribinių verčių nesilaikymo priežastis, apie tai nedelsiant turi būti informuojamas AAD ir nurodoma nesilaikymo trukmė.
27. Veiklos vykdytojas užtikrina, kad kurą deginančio įrenginio paleidimo ir stabdymo laikotarpis būtų kuo trumpesnis.
28. Normose nustatytų ribinių verčių laikymasis kontroliuojamas ir CO koncentracija matuojama vykdant į aplinkos orą išmetamų Normų priede nurodytų teršalų ir
CO koncentracijos matavimą kurą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis (pvz., neatsižvelgiama į įrenginio paleidimo ir stabdymo
laikotarpiais išmatuotas vertes), nenuolatinių (periodinių) matavimų būdu. Matavimai turi būti atliekami vadovaujantis Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą
teršalų laboratorinės kontrolės metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių
išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.
29. Išmetamų į aplinkos orą teršalų nenuolatinius matavimus gali atlikti laboratorijos, kurios turi leidimą tokius matavimus atlikti pagal Leidimų atlikti taršos šaltinių
išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
30. Iš vidutinių KDĮ, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas dujinis kuras, išmetamų į aplinkos orą
teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus šildymo sezono laikotarpiu.
31. Iš vidutinių KDĮ, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į
aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.
32. Iš vidutinių KDĮ, kurių nominali šiluminė galia 10 MW ir didesnė, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip
du kartus per metus. Vienas tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.
33. Iš vidutinių KDĮ, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet ne didesnė kaip 20 MW, išmetamo į aplinkos orą CO koncentracija turi būti matuojama ne
rečiau kaip kas trejus metus šildymo sezono laikotarpiu.
34. Iš vidutinių KDĮ, kurių nominali šiluminė galia didesnė kaip 20 MW, išmetamo į aplinkos orą CO koncentracija turi būti išmatuota ne rečiau kaip vieną kartą per
metus šildymo sezono laikotarpiu.
35. Pirmieji išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės matavimai ir CO koncentracijos matavimai atliekami per 4 mėnesius nuo leidimo
išdavimo dienos arba veikimo pradžios dienos, pasirenkant iš jų vėlesnę datą. Vidutiniuose KDĮ, kuriems taikomos Normų 20 ir 21 punktų nuostatos, reguliarūs matavimai
atliekami ne rečiau kaip kiekvieną kartą kas tiek kurą deginančio įrenginio veikimo valandų:
35.1. kiek sudaro maksimalus metinis kurą deginančio įrenginio veikimo valandų skaičius, padaugintas iš trijų, – vidutinių KDĮ, kurių vardinė šiluminė galia lygi
arba didesnė kaip 1 MW ir lygi ar mažesnė kaip 20 MW, atveju;
35.2. kiek sudaro maksimalus metinis kurą deginančio įrenginio veikimo valandų skaičius, – vidutinių KDĮ, kurių vardinė šiluminė galia didesnė kaip 20 MW, atveju.
Bet kuriuo atveju matavimai atliekami ne rečiau kaip kas penkerius metus.
36. Vidutiniuose KDĮ, kuriuose naudojamas kelių rūšių kuras, išmetamųjų teršalų ribinių verčių laikymosi kontrolė vykdoma deginant kurą arba kuro mišinį, kuris
greičiausiai lemia didžiausią išmetamųjų teršalų kiekį. Iš įvairų kurą deginančių įrenginių išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas
vadovaujantis Normų 30–35 punktuose nustatytu periodiškumu, taikomu kurui, kuris greičiausiai lemia didžiausią išmetamųjų teršalų kiekį.
37. Iš kurą deginančio įrenginio išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis kontroliuojamas matuojant teršalo koncentraciją kamine arba kurą deginančio įrenginio
dūmtakyje įrengtoje mėginių paėmimo vietoje. Tose mėginių paėmimo vietose matuojama ir CO koncentracija.
38. Kai iš dviejų junginio nesudarančių vidutinių KDĮ išmetamosios dujos šalinamos per vieną bendrą kaminą, teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės matavimai
ir CO koncentracijos matavimai atliekami atskirai iš kiekvieno įrenginio matuojant teršalų koncentraciją atitinkamų įrenginių dūmtakiuose. Išskirtiniais atvejais, kai techniškai
neįmanoma atlikti teršalų koncentracijos matavimų atskirai iš kiekvieno vidutinio KDĮ, Aplinkos apsaugos agentūra gali nustatyti bendrą įrenginiams taikomą išmetamo teršalo
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svertinę ribinę vertę, kuri apskaičiuojama kiekvienam įrenginiui taikomą konkretaus teršalo ribinę vertę dauginant iš to paties įrenginio šiluminės galios ir gautų sandaugų sumą
dalijant iš vidutinių KDĮ suminės šiluminės galios.
39. Kai iš vidutinio KDĮ, kurį sudaro du ar daugiau atskirų vidutinių KDĮ, kurių išmetamosios dujos šalinamos per vieną bendrą kaminą, o išmetamų teršalų
koncentracijos matavimo vietos įrengtos atskiruose dūmtakiuose, išmetamo teršalo faktinė koncentracija apskaičiuojama sumuojant iš kiekvieno vidutinio KDĮ išmetamo teršalo
faktinės koncentracijos sandaugas su atitinkamo įrenginio šilumine galia ir gautą rezultatą (sumą) dalijant iš vidutinių KDĮ suminės šiluminės galios.
Faktinės iš vidutinio KDĮ išmetamo teršalo koncentracijos apskaičiavimo, kai matavimai atlikti atskirų katilų dūmtakiuose, pavyzdys.
Naujo vidutinio KDĮ, kurį sudaro 4 katilai, nominali šiluminė galia yra 45 MW. Šio vidutinio KDĮ išmetamų teršalų kontrolės metu veikė trys – 5, 10 ir 15 MW
katilai, deginantys suskystintas dujas (suskystintas kuras, išskyrus gazolį). Atskiruose dūmtakiuose išmatuota NOx koncentracija atitinkamai buvo 150, 185 ir 200 mg/Nm3.
Iš šio vidutinio KDĮ išmetamų NOx faktinė koncentracija apskaičiuojama:
(150 x 5) + (185 x 10) + (200 x 15)
C NOx =–––––––––––––––––––––––––––––– = 186,67 mg/Nm3.
5+10+15
Kadangi iš naujo vidutinio KDĮ išmetamų NOx ribinė vertė, deginant suskystintas dujas, pagal Normų priedą yra 200 mg/Nm3, ji matavimo metu neviršyta.
40. Atskiro išmetamo teršalo išmatuotos koncentracijos perskaičiavimui, esant standartinei O2 koncentracijai, naudojama formulė:
21 – O2st
Cst = Ciš x –––––––––––––––––––– ;
21 – O2iš
čia:
Cst – atskiro išmetamo teršalo koncentracija (mg/Nm3), perskaičiuota esant standartinei deguonies koncentracijai;
Ciš – atskiro išmetamo teršalo išmatuota koncentracija (mg/Nm3);
O2st – standartinė deguonies koncentracija (tūrio procentais);
O2iš – išmatuota deguonies koncentracija (tūrio procentais).
Skaičiavimo pavyzdys:
Išmatuota NOx koncentracija yra 136 mg/Nm3. Išmatuota O2 koncentracija – 2,1 %.
NOx koncentracija, perskaičiuota esant standartinei O2 koncentracijai, apskaičiuojama:
21 – 3
CNOx st = 136 x –––––––––– = 129,5 mg/Nm3.
21 – 2,1
41. Kai išmetamosiose dujose išmatuojama NO2 ir NO masės koncentracija (mg/Nm3), NOx koncentracija išmetamosiose dujose apskaičiuojama pagal formulę:
CNOx = CNO2 + 1,53 CNO
42. Kai išmetamosiose dujose išmatuojama NO2 ir NO tūrio koncentracija (milijoninėmis dalimis (ppm)), NOx koncentracija išmetamosiose dujose apskaičiuojama
pagal formulę:
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CNOx = 2,05 (CNO2 + CNO).
43. Kai vykdomi nenuolatiniai (periodiniai) išmetamų teršalų koncentracijos matavimai, laikoma, kad teršalo ribinė vertė neviršyta, jeigu kiekvienas išmetamo teršalo
koncentracijos matavimo rezultatas neviršija tam teršalui nustatytos ribinės vertės.
44. Veiklos vykdytojas vidutinio KDĮ išmetamų į aplinkos orą teršalų matavimui gali įdiegti automatines matavimo sistemas, kurios vykdytų nuolatinius matavimus.
Šios sistemos turi būti tikrinamos atliekant lygiagrečius matavimus remiantis pamatiniais metodais ne rečiau kaip vieną kartą per metus; veiklos vykdytojas patikros rezultatus
privalo pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai ar AAD pareikalavus.
45. Išmetamų teršalų koncentracijas matuojant automatiniu (nuolatinio matavimo) būdu, privaloma vadovautis Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems
įrenginiams nuostatomis, reglamentuojančiomis tokią teršalų išmetimo stebėseną.
46. Teršalų mėginių paėmimas, analizė atliekama ir Normų 45 punkte nurodytas alternatyvus išmetamų teršalų ribinių verčių laikymosi kontrolės būdas taikomas
remiantis metodais, kuriuos taikant gaunami patikimi, reprezentatyvūs ir palyginami rezultatai. Laikoma, kad suderintus EN standartus atitinkantys metodai atitinka šį
reikalavimą. Į paleidimo ir stabdymo laikotarpiais išmatuotas vertes neatsižvelgiama.
47. Į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos matavimų ir tyrimo rezultatų duomenis, informaciją ir dokumentus, nurodytus Normų 24 punkte, taip pat
patikrinimų dokumentus veiklos vykdytojas ūkinės veiklos objekte turi saugoti ne trumpiau kaip šešerius metus ir pateikti AAD pareigūnams jiems pareikalavus.
VI SKYRIUS
NAUDOJAMO KURO IR Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMO TERŠALŲ KIEKIO APSKAITA
48. Vidutinius KDĮ eksploatuojantys veiklos vykdytojai privalo vykdyti: kiekviename vidutiniame KDĮ per kalendorinius metus sunaudoto kuro apskaitą, iš
kiekvieno vidutinio KDĮ per kalendorinius metus išmesto teršalų, kuriems Normose nustatytos ribinės vertės, kiekio apskaitą ir per kalendorinius metus išmetamo CO kiekio
apskaitą.
49. Veiklos vykdytojai Normų 48 punkte nurodytos apskaitos ataskaitas turi rengti ir teikti vadovaudamiesi Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų
teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, neatsižvelgdami, ar išmetamam teršalui taršos leidime, išduotame vadovaujantis Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių
patvirtinimo“, ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime, išduotame vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytas išmetamo kiekio normatyvas.
VII SKYRIUS
EUROPOS KOMISIJAI TEIKIAMOS ATASKAITOS
50. Apie kiekvieną pagal Normų 16 ir 17 punktą suteiktą išimtį Europos Komisijai pranešama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jos suteikimo.
51. Ne vėliau kaip 2026 m. spalio 1 d. ir 2031 m. spalio 1 d. Europos Komisijai pateikiama kokybinė ir kiekybinė ataskaita apie 2015 m. lapkričio 25 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo įgyvendinimą, veiksmus,
kurių imtasi vidutinių KDĮ veikimo atitikčiai šios direktyvos nuostatoms patikrinti, ir visus atitikties užtikrinimo veiksmus pagal Europos Komisijos parengtą elektroninę
ataskaitų teikimo priemonę, apimančią apskaičiuotą bendrą metinį vidutinių KDĮ išmetamo SO2, NOx ir kietųjų dalelių kiekį, suskirstytą pagal įrenginio tipą, kuro rūšį ir
pajėgumo klasę.
52. Ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d. pagal Europos Komisijos parengtą elektroninę ataskaitų teikimo priemonę Europos Komisijai pateikiama ataskaita, kurioje
apskaičiuotas bendras metinis CO kiekis ir turima informacija apie vidutinių KDĮ, suskirstytų pagal kuro rūšį ir pajėgumo klasę, išmetamo CO koncentraciją.
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VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
53. Normų laikymąsi kontroliuoja AAD.
54. Asmenys, pažeidę Normų nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
_________________
Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių
įrenginių normų
priedas
IŠ VIDUTINIŲ KDĮ IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINĖS VERTĖS
1. Visos šiame priede nurodytos išmetamų teršalų ribinės vertės nustatytos esant 273,15 K temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui, atmetus vandens garų kiekį išmetamosiose
dujose, esant standartiniam O2 kiekiui: 6 % – kietąjį kurą deginantiems vidutiniams KDĮ; 3 % – skystąjį ir dujinį kurą deginantiems vidutiniams KDĮ, išskyrus variklius ir dujų
turbinas; 15 % – varikliams ir dujų turbinoms.
2. Esamiems vidutiniams KDĮ, kurių vardinė šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė, ir 5 MW ar mažesnė, išskyrus variklius ir dujų turbinas, taikomos išmetamų teršalų
ribinės vertės (mg/Nm3):
Teršalas

Kieta biomasė

Kitas kietasis kuras

Gazolis

Skystasis kuras, išskyrus
gazolį

SO2
200(1)(2)
1100
–
NOx
650
650
200
kietosios dalelės
50
50
–
(1)
Vertė netaikoma tik kietąją medieną deginantiems vidutiniams KDĮ.
(2)
300 mg/Nm3 deginant šiaudus vidutiniuose KDĮ.
(3)
400 mg/Nm3 geležies ir plieno pramonėje deginant mažo kaloringumo koksavimo krosnių dujas.

350
650
50

Gamtinės dujos
–
250
–

Dujinis kuras,
išskyrus gamtines
dujas
200(3)
250
–

3. Esamiems vidutiniams KDĮ, kurių vardinė šiluminė galia yra didesnė kaip 5 MW, išskyrus variklius ir dujų turbinas, taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės
(mg/Nm3):
Dujinis kuras,
Skystasis kuras, išskyrus
Teršalas
Kieta biomasė
Kitas kietasis kuras
Gazolis
Gamtinės dujos
išskyrus gamtines
gazolį
dujas
(1)(2)
(3)
(4)
SO2
200
400
–
350
–
35(5)(6)
NOx
650
650
200
650
200
250
kietosios dalelės
30(7)
30(7)
–
30
–
–
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Vertė netaikoma tik kietąją medieną deginantiems vidutiniams KDĮ.
300 mg/Nm3 deginant šiaudus vidutiniuose KDĮ.
(3)
1 100 mg/Nm3 eksploatuojant vidutinius KDĮ, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra 5 MW ar didesnė, ir 20 MW ar mažesnė.
(4)
Iki 2030 m. sausio 1 d. – 850 mg/Nm3 mazutą deginant vidutiniuose KDĮ, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra 5 MW ar didesnė, ir 20 MW ar mažesnė.
(5)
400 mg/Nm3 deginant mažo kaloringumo koksavimo krosnių dujas; 200 mg/Nm3 geležies ir plieno pramonėje deginant mažo kaloringumo aukštakrosnės dujas.
(6)
170 mg/Nm3 deginant biodujas.
(7)
50 mg/Nm3 eksploatuojant vidutinius KDĮ, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra 5 MW ar didesnė, ir 20 MW ar mažesnė.
(1)
(2)

4. Esamiems varikliams ir dujų turbinoms, taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės (mg/Nm3):
Teršalas

Vidutinio KDĮ tipas

Gazolis

Skystasis kuras, išskyrus gazolį

Gamtinės dujos

SO2

Dujinis kuras,
išskyrus gamtines
dujas
15(1)(2)
190(6)
200
—

Varikliai ir dujų turbinos
—
120
—
Varikliai
190(3)(4)
190(3)(5)
190(6)
NOx
Dujų turbinos(7)
200
200
150
kietosios dalelės
Varikliai ir dujų turbinos
—
10(8)
—
(1)
60 mg/Nm3 deginant biodujas.
(2)
130 mg/Nm3 deginant mažo kaloringumo koksavimo krosnių dujas ir 65 mg/Nm3 geležies ir plieno pramonėje deginant mažo kaloringumo aukštakrosnių dujas.
(3)
1 850 mg/Nm3 šiais atvejais:
- dyzelinių variklių, kurių gamyba pradėta anksčiau nei 2006 m. gegužės 18 d.;
- dvejopo kuro variklių, kai jie degina skystąjį kurą.
(4)
250 mg/Nm3 eksploatuojant variklius, kurių vardinė šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė, ir 5MW ar mažesnė.
(5)
250 mg/Nm3 eksploatuojant variklius, kurių vardinė šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė ir 5 MW ar mažesnė; 225 mg/Nm3 eksploatuojant variklius, kurių vardinė
šiluminė galia yra 5 MW ar didesnė ir 20 MW ar mažesnė.
(6)
380 mg/Nm3 dvejopo kuro varikliams, kai jie degina dujinį kurą.
(7)
Išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos tik esant didesnei kaip 70 % apkrovai.
(8)
20 mg/Nm3 eksploatuojant vidutinius KDĮ, kurių vardinė šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė ir 20 MW ar mažesnė.
5. Naujiems vidutiniams KDĮ, išskyrus variklius ir dujų turbinas, taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės (mg/Nm3):
Teršalas

Kieta biomasė

Kitas kietasis kuras

Gazolis

SO2
200(1)
400
—
NOx
300(4)
300(4)
200
kietosios dalelės
20(5)
20(5)
—
(1)
Vertė netaikoma tik kietąją medienos biomasę deginantiems vidutiniams KDĮ.
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Skystasis kuras, išskyrus
gazolį

Gamtinės dujos

350
300
20(6)

—
100
—

Dujinis kuras,
išskyrus gamtines
dujas
35(2)(3)
200
—
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400 mg/Nm3 deginant mažo kaloringumo koksavimo krosnių dujas ir 200 mg/Nm3 geležies ir plieno pramonėje deginant mažo kaloringumo aukštakrosnės dujas.
100 mg/Nm3 deginant biodujas.
(4)
500 mg/Nm3 eksploatuojant vidutinius KDĮ, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė ir 5 MW ar mažesnė.
(5)
50 mg/Nm3 eksploatuojant vidutinius KDĮ, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė ir 5 MW ar mažesnė; 30 mg/Nm3 eksploatuojant vidutinius
KDĮ, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra 5 MW ar didesnė ir 20 MW ar mažesnė.
(6)
50 mg/Nm3 eksploatuojant vidutinius KDĮ, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė ir 5 MW ar mažesnė.
(2)
(3)

6. Naujiems varikliams ir dujų turbinoms taikomos išmetamųjų teršalų ribinės vertės (mg/Nm3):
Teršalas
SO2

Vidutinio KDĮ tipas

Gazolis

Skystasis kuras, išskyrus gazolį

Gamtinės dujos

Dujinis kuras,
išskyrus gamtines
dujas
15(1)
190
75
—

Varikliai ir dujų turbinos
—
120
—
Varikliai(2)
190(3)
190(3) (4)
95(5)
NOx
Dujų turbinos(6)
75
75
50
(7)
kietosios dalelės
Varikliai ir dujų turbinos
—
10
—
(1)
40 mg/Nm3 deginant biodujas.
(2)
Variklių, veikiančių 500–1 500 valandų per metus, atveju gali būti netaikomas reikalavimas laikytis tų išmetamųjų teršalų ribinių verčių, jei taikomos pirminės
NOx išmetamųjų teršalų kiekio ribojimo priemonės ir neviršijamos šios ribinės vertės: 1850 mg/Nm3 dvejopo kuro varikliams, kai jie degina skystąjį kurą, ir 380 mg/Nm3, kai
jie degina dujas; 1 300 mg/Nm3 dyzeliniams varikliams, kurių apsukos yra 1 200 aps./min. arba mažesnės, kurių bendra vardinė šiluminė galia mažesnė arba lygi 20 MW, ir 1
850 mg/Nm3 dyzeliniams varikliams, kurių bendra vardinė šiluminė galia didesnė kaip 20 MW; 750 mg/Nm3 dyzeliniams varikliams, kurių apsukos yra didesnės kaip 1 200
aps./min.
(3)
225 mg/Nm3 dvejopo kuro varikliams, kai jie degina skystąjį kurą.
(4)
225 mg/Nm3 dyzeliniams varikliams, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra mažesnė arba lygi 20 MW, o apsukos yra 1 200 aps./min. arba mažesnės.
(5)
190 mg/Nm3 dvejopo kuro varikliams, kai jie degina dujinį kurą.
(6)
Išmetamųjų teršalų ribinės vertės taikomos tik esant didesnei kaip 70 % apkrovai.
(7)
20 mg/Nm3 eksploatuojant įrenginius, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė ir 5 MW ar mažesnė.
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Įsigaliojo 2021-07-03.
Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b687d770db2911eb9f09e7df20500045

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. SAUSIO 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-12 „DĖL DUOMENŲ APIE FLUORINTAS ŠILTNAMIO
EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS TEIKIMO, SURINKIMO IR TVARKYMO, ŠIŲ DUJŲ AR
MEDŽIAGŲ TURINČIOS ĮRANGOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. liepos 2 d. Nr. D1-402
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir
ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių
įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindamas Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją ir Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto
protokolą, Paryžiaus susitarimą, priimtą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.
1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/605, 2014 m. balandžio 16 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006, 19 ir 20
straipsnius, Monrealio protokolą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1999 dėl energetikos
sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652
ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013:“.
2. Pakeičiu 2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.6. AM2Š.1 priedą „Ataskaita apie stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius, kuriuose yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų ar
3 kg ar daugiau OAM“ (toliau – AM2Š.1);“.
3. Pakeičiu 2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.7. AM2G.2 priedą „Ataskaita apie stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų“ (toliau – AM2G.2);“.
4. Pakeičiu 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.8. AM2A.3 priedą „Ataskaita apie elektros įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų“ (toliau – AM2A.3);“.
5. Pakeičiu 2.10. papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.10. AM2S.5 priedą „Ataskaita apie izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų šaldymo įrangą, kurioje yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų“ (toliau
– AM2S.5);“.
6. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. P a v e d u:
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3.1. Aplinkos apsaugos agentūrai organizuoti įmonių ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (toliau – F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias
medžiagas (toliau – OAM) rinkimą pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrių, tvarkyti informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“
(toliau – IS „AIVIKS“) duomenų bazę, teikti apibendrintus duomenis ir informaciją apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas F-dujas, įvežamas į Lietuvos Respubliką,
išvežamas iš Lietuvos Respublikos, sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas F-dujas ar OAM, taip pat apie įrangos inventorizavimo
duomenis Aplinkos ministerijai, fiziniams, juridiniams asmenims ir visuomenei pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimą Nr. 1175 „Dėl
Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo.“;
3.2. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos vykdyti ūkio subjektų valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę pagal Tvarkos aprašo reikalavimus.“.
7. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo
ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas):
7.1. pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS“;
7.2. pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Įmonės ataskaitas pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrius teikia AAA per IS „AIVIKS“ kasmet iki kovo 1 d. AAA, patikrinusi ir įvertinusi įmonių pateiktas ataskaitas,
per IS „AIVIKS“ informuoja įmones apie reikiamas patikslinti ataskaitas (pastebėjus pateiktų duomenų ir informacijos klaidas). Patikslintas ataskaitas įmonės turi pateikti per
IS „AIVIKS“ AAA per 10 darbo dienų nuo pastabų gavimo.“;
7.3. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (EB) Nr. 517/2014 ir Reglamente (EB) Nr. 1005/2009 vartojamas sąvokas.“;
7.4. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„II SKYRIUS
ATASKAITŲ TEIKIMAS“;
7.5. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Įmonės, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikoje ir gaminančios OAM, importuojančios OAM į Europos Bendriją, eksportuojančios jas iš Europos Bendrijos,
naudojančios OAM kaip žaliavą ar technologijos agentus, naikinančios OAM privalo kasmet Europos Komisijai teikti ataskaitą, jos kopiją – Aplinkos ministerijai Reglamento
(EB) Nr. 1005/2009 27 straipsnyje nustatyta tvarka. Įmonių ataskaitas Aplinkos ministerija perduoda AAA.“;
7.6. pakeičiu 11.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„11.3. duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais pagamintas, importuotas ir eksportuotas F-dujas, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos ar mišinio
pavadinimą, kiekį (kilogramais);“;
7.7. pakeičiu 11.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„11.4. duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais importuotas ir eksportuotas panaudotas (surinktas iš įrangos ar produktų, recirkuliuotas ar regeneruotas) Fdujas, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos ar mišinio pavadinimą, kiekį (kilogramais). Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis pateikta Tvarkos aprašo priede;“;
7.8. pakeičiu 12.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„12.3. duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais įvežtas ir išvežtas nenaudotas, naudotas (surinktas iš įrangos ar produkcijos, recirkuliuotas ar regeneruotas) Fdujas ar OAM, atskirai nurodant kiekvienos medžiagos ar mišinio pavadinimą, kiekį (kilogramais). Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis pateikta Tvarkos aprašo priede;“;
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7.9. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:
„13. Kiekvienais metais iki kovo 1 d. Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytą informaciją apie F-dujų ar OAM sunaudojimą per praėjusius kalendorinius metus AAA per
IS „AIVIKS“ teikia įmonės:
13.1. montuojančios įrangą, kurioje yra F-dujų;
13.2. atliekančios visų rūšių įrangos dalių, kuriose yra F-dujų, aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą;
13.3. turinčios toliau išvardintą įrangą įmonės, kurios pačios prižiūri ir remontuoja savo įrangą ar jos dalis, užpildytas F-dujomis ar šiuos priežiūros ir remonto darbus
joms atlieka ne Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės:
13.3.1 šilumos siurblius, šaldymo, oro kondicionavimo įrangą, kurioje yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ir daugiau F-dujų;
13.3.2. stacionarią gaisro gesinimo įrangą, kurioje yra F-dujų;
13.3.3. įrangą, kurioje naudojami tirpikliai, kurių pagrindas – F-dujos;
13.3.4. elektros įtampos skirstymo įrenginius, kuriuose yra F-dujų;
13.3.5. izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų šaldymo įrangą, kurioje yra F-dujų;
13.3.6. organinio Rankino ciklo įrangą, kurioje yra F-dujų.
13.4. naudojančios F-dujas ar OAM kitoje ūkinėje komercinėje veikloje.“;
7.10. pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14. Įmonės, nurodytos Tvarkos aprašo 13 punkte, teikia per IS „AIVIKS“ užpildytą AM1 formą ir jos AM1N.1 priedą, kuriuose nurodoma:
14.1. įmonės pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas;
14.2. atsiskaitymo metai;
14.3. sunaudotų grynų (nenaudotų) F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis (kilogramais), naudojimo sritis (stacionari gaisro gesinimo įranga, šaldymo ir oro
kondicionavimo įranga, tirpiklių turinti įranga, elektros įtampos skirstymo įranga ir t. t.), per ataskaitinius metus įsigytų ir (ar) parduotų medžiagų ar mišinių kiekis, kiekvienos
medžiagos ar mišinio atsargų kiekis ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje. Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis pateikta Tvarkos aprašo priede;
14.4. sunaudotų surinktų iš įrangos ar produktų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos surinktos medžiagos ar mišinio likutis ataskaitinių
metų gruodžio 31 d.;
14.5. sunaudotų recirkuliuotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos recirkuliuotos medžiagos ar mišinio likutis ataskaitinių metų gruodžio
31 d.;
14.6. sunaudotų regeneruotų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis, naudojimo sritis, kiekvienos regeneruotos medžiagos ar mišinio likutis ataskaitinių metų gruodžio
31 d.;
14.7. atsakingo už duomenų teikimą asmens ryšio duomenys;
14.8. ataskaitiniais metais aptarnautų įmonių sąrašas (teikia tik įmonės, nurodytos 13.1 ir 13.2 papunkčiuose, kurios montuoja ir atlieka 13.3.1–13.3.6 papunkčiuose
nurodytos įrangos dalių, kuriose yra F-dujų, aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą).“;
7.11. pripažįstu netekusiu galios 15 punktą;
7.12. pakeičiu 16.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„16.3. praėjusiais kalendoriniais metais surinktų iš įrangos ar produktų F-dujų ar OAM pavadinimas, kiekis (kilogramais). Dažniausiai naudojamų mišinių sudėtis
pateikta Tvarkos aprašo priede. Duomenys teikiami nurodant:“;
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7.13. pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„III SKYRIUS
ĮRANGOS INVENTORIZAVIMAS“;
7.14. pakeičiu 18 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„18. Iki 2022 m. kovo 1 d. įmonės, turinčios stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių, kuriuose (kiekviename išvardintos įrangos vienete)
yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų ar 3 kg ar daugiau OAM; turinčios stacionarios gaisro gesinimo įrangos, izoterminių sunkvežimių, izoterminių priekabų šaldymo
įrangos, taip pat elektros įtampos skirstymo įrenginių, kuriuose (kiekviename išvardintos įrangos vienete) yra 5 tonos CO2 ekvivalentu ar daugiau F-dujų; turinčios įrangos,
kurioje naudojami tirpikliai, kurių pagrindas F-dujos; turinčios organinio Rankino ciklo įrangos, kurioje yra F-dujų AAA per IS „AIVIKS“ pateikia užpildytą AM2 formą ir
jos AM2Š.1, AM2G.2, AM2A.3, AM2T.4, AM2S.5 ar AM2R.6 priedą atsižvelgiant į įrangos tipą, nurodant apie praėjusiais kalendoriniais metais turėtą įrangą:“;
7.15. pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. Jei įmonė per kalendorinius metus įsigyja 18 punkte nurodytą F-dujų turinčią įrangą, ji privalo iki kitų metų kovo 1 d. pateikti ataskaitą pagal Tvarkos aprašo
18.1–18.5 papunkčių reikalavimus ir, jei būtina, apie vėlesnius pasikeitimus – pagal Tvarkos aprašo 19 ir 20 punktų reikalavimus.“;
7.16. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„IV SKYRIUS
DUOMENŲ IR INFORMACIJOS RINKIMAS, TVARKYMAS APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROJE IR TEIKIMAS APLINKOS MINISTERIJAI“;
7.17. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:
„22. AAA per IS „AIVIKS“ informuoja įmones, pateikusias ataskaitas pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrius, apie reikiamas patikslinti ataskaitas (pastebėjus pateiktų
duomenų ir informacijos klaidas). Esant pagrįstų abejonių dėl įmonių ataskaitose pateiktų duomenų teisingumo arba kai įmonė neteikia ataskaitos ar po pateiktų pastabų jos
netikslina / nepildo, AAA prašo AAD atlikti valstybinės aplinkos apsaugos kontrolę. AAA apdoroja ir sistemina pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrius iš įmonių gautus duomenis.
AAA užtikrina pagal Tvarkos aprašo II ir III skyrius gautų asmens duomenų ir konfidencialios informacijos saugų naudojimą.“;
7.18. pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
„24. AAA surinktus ir apibendrintus duomenis apie įmones, užsiimančias F-dujų gamyba, importu, eksportu, F-dujų ar OAM įvežimu į Lietuvos Respubliką iš kitų
Europos Sąjungos šalių, išvežimu iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos šalis, naudojimu, surinkimu iš produktų ir įrangos, recirkuliavimu, regeneravimu, šių
medžiagų turinčios įrangos ir produktų sunaikinimu, taip pat įrangos inventorizavimo duomenis kiekvienais metais iki birželio 1 d. perduoda Aplinkos ministerijai.“;
7.19. pripažįstu netekusiu galios 25 punktą;
7.20. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
<...>
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LR VANDENS ĮSTATYMO PATAISOS – KAS AKTUALU?
Eil.
Nr.

NEGALIOJA
Galiojo iki 2019-10-31.
<...>

<...>

Įsigaliojo 2019-11-01.
–

PENKTASIS SKIRSNIS
STEBĖSENA (MONITORINGAS) IR INFORMACIJOS VALDYMAS

<...>
27 straipsnis. Vandens naudojimo apskaita
Vandens naudotojai aplinkos ministro nustatyta tvarka privalo vykdyti naudojamo vandens,
išleidžiamų nuotekų ir teršalų bei praleidžiamo per hidrotechnikos įrenginius vandens
apskaitą ir teikti duomenis.
<...>

154

PAKEITIMAI

<...>
2. Galimai teršiama teritorija – atvira teritorija, kuri dėl joje vykdomos veiklos
yra arba gali būti teršiama (eksploatacijos ar avarinės taršos atvejais)
pavojingosiomis medžiagomis: transporto priemonių remonto, ardymo, techninės
priežiūros, dažymo teritorija (teritorija, kurioje teikiamos išvardytos paslaugos, ir
didesnė kaip 0,1 ha teritorija, kurioje minėta veikla vykdoma savo reikmėms);
trąšų, augalų apsaugos produktų, buitinės chemijos, naftos produktų ir kitų
pavojingųjų medžiagų perpylimo, perkrovimo ar sandėliavimo vieta (išskyrus
galutinius nurodytų medžiagų vartotojus); didesnė kaip 0,5 ha transporto
priemonių stovėjimo aikštelė; transporto priemonių stovėjimo aikštelės,
naudojamos komerciniais tikslais ir esančios arčiau kaip 100 m atstumu nuo
vandens telkinių; centralizuota betono ruošimo ir išdavimo vieta; degalinės,
naftos bazės ir naftos išgavimo gręžinių teritorija; degalų ir kitų naftos produktų
pilstymo vieta; chemijos, naftos perdirbimo, pieno, mėsos, žuvies perdirbimo,
celiuliozės ir popieriaus, odų dirbimo, cukraus pramonės objekto teritorija;
atliekų tvarkymo objekto, pabėgių mirkyklos, jūrų uosto, dokų teritorija.
<...>
V SKYRIUS
PAVIRŠINIO IR (ARBA) POŽEMINIO VANDENS TELKINIO IR
(ARBA) JO VANDENS STEBĖSENA IR INFORMACIJOS VALDYMAS
<...>
25 straipsnis. Apskaita ir duomenų teikimas
<...>
2. Iš paviršinių ir (arba) požeminių vandens telkinių išgauto vandens, jo
naudojimo ir (arba) perdavimo, perduoto vandens naudojimo apskaitą privalo
tvarkyti ūkio subjektai, kurie:
1) Aplinkos apsaugos įstatymo nustatyta tvarka privalo gauti taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimą arba taršos leidimą ir (arba) Žemės gelmių
įstatymo nustatyta tvarka privalo gauti leidimą naudoti žemės gelmių išteklius
(požeminį vandenį);
2) vykdo geriamojo vandens viešojo tiekimo veiklą;
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3) per parą iš kitų ūkio subjektų gauna 50 m3 ir daugiau vandens, o jų pagrindinė
ekonominė veiklos rūšis yra žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė, kasyba,
karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba, elektros energijos, dujų, garo
tiekimas, oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų
tvarkymas ir regeneravimas, statyba. Vandens kiekis apskaičiuojamas per metus
gaunamą ar numatomą gauti vandens kiekį padalijus iš gavimo dienų skaičiaus.
<...>
18 straipsnis. Nuotekų tvarkymas ir išleidimas
<...>
4. Draudžiama nuotekas išleisti tiesiai į ežerus ir į juos įtekančias upes mažesniu
kaip 500 m atstumu iki ežero.
<...>
Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
<...>
3. <...> Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 18 straipsnio 4 dalyje
nustatytas reikalavimas taikomas:
1) nuo 2025 m. sausio 1 d. asmenims, kurie iki šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto
Lietuvos Respublikos vandens įstatymo įsigaliojimo turėjo taršos integruotos
prevencijos kontrolės leidimus arba taršos leidimus išleisti nuotekas tiesiai į
ežerus ir (arba) į juos įtekančias upes mažesniu kaip 500 m atstumu iki ežero;
2) nuo 2030 m. sausio 1 d. šios dalies 1 punkte nenurodytiems asmenims, kurie
iki šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos vandens įstatymo
įsigaliojimo dienos, nepažeisdami teisės aktų reikalavimų, išleido nuotekas tiesiai
į ežerus ir (arba) į juos įtekančias upes mažesniu kaip 500 m atstumu iki ežero.
<...>
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VANDENS NAUDOJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATAISOS – KAS AKTUALU?
Eil.
Nr.

1.

2.

156

NEGALIOJA

NAUJI PAKEITIMAI

Galiojo iki 2019-10-31.

Įsigaliojo 2019-11-01.

II. VANDENS NAUDOJIMO APSKAITA
6. Naudojamo vandens kiekio apskaitą turi vykdyti ūkio subjektai:
6.1. kurie turi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (toliau – TIPK leidimas),
išduotus pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir
panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario
27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo,
atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedo 1 punktą arba kurie pagal
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau – Taršos
leidimų išdavimo taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m.
kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedo 4 punktą vykdomai ūkinei veiklai privalo
gauti taršos leidimus;
6.2. kurie vykdo geriamojo vandens viešojo tiekimo veiklą;
6.3. kurie gamybai ar kitai komercinei veiklai per parą paima 50 m3 ir daugiau vandens.
Vandens kiekis apskaičiuojamas per metus paimamą vandens kiekį padalijus iš paėmimo
dienų skaičiaus;
6.4. kurie per parą gauna 50 m3 ir daugiau vandens, ir jų pagrindinė ekonominė veiklos rūšis
patenka į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 RED.), patvirtinto Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m.
spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
patvirtinimo“, A–F sekcijas. Vandens kiekis apskaičiuojamas per metus gaunamą vandens
kiekį padalijus iš gavimo dienų skaičiaus.
Galiojo iki 2019-10-31.
IV. VANDENS NAUDOJIMO APSKAITOS IR NUOTEKŲ TVARKYMO
APSKAITOS METINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

II. VANDENS NAUDOJIMO APSKAITA
6. Naudojamo vandens kiekio apskaitą turi vykdyti ūkio subjektai:
6. Iš paviršinių ir (arba) požeminių vandens telkinių išgauto vandens, jo
naudojimo ir (arba) perdavimo, perduoto vandens naudojimo apskaitą privalo
vykdyti ūkio subjektai, nurodyti Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 25
straipsnio 2 dalyje.

20. Šio Tvarkos aprašo 6, 10, 11, 14, 17 arba 18 punktuose nurodyti ūkio subjektai, pagal
šio Tvarkos aprašo 12, 19 punktus vykdantys atskiras vandens naudojimo ar nuotekų
tvarkymo apskaitas, praėjusių kalendorinių metų Vandens naudojimo apskaitos ir (ar)
Nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas (toliau – Ataskaitos) pateikia Aplinkos
apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota
kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 15 d., išskyrus
2015 m. Ataskaitas, kurias pateikia iki 2016 m. kovo 15 d.
<...>

20. Šio Tvarkos aprašo 6, 10, 11, 14, 17 arba 18 punktuose nurodyti ūkio
subjektai, pagal 12, 19 punktus vykdantys atskiras vandens naudojimo ar nuotekų
tvarkymo apskaitas, praėjusių kalendorinių metų Vandens naudojimo apskaitos
ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas (toliau – Ataskaitos)
pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos
informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) ne vėliau
kaip iki einamųjų metų vasario 15 d.
<...>

Įsigaliojo 2020-01-08.
IV. VANDENS NAUDOJIMO APSKAITOS IR NUOTEKŲ TVARKYMO
APSKAITOS METINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA
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PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTO PATAISOS – KAS AKTUALU?
Eil.
Nr.

NEGALIOJA
Galiojo iki 2019-10-31.

1.

2.

157

II. APIBRĖŽTYS

4. Šiame dokumente vartojamos sąvokos:
<...>
4.5. galimai teršiama teritorija – atvira teritorija, kuri dėl joje vykdomos veiklos yra arba
gali būti teršiama (eksploatacijos ar avarinės taršos atvejais) pavojingosiomis medžiagomis:
didesnis kaip 0,5 ha technikos kiemas; autotransporto, žemės ūkio technikos, kitų savaeigių
mechanizmų remonto, ardymo, techninės priežiūros, dažymo teritorija (teritorija, kurioje
teikiamos išvardytos paslaugos, ir didesnė kaip 0,1 ha teritorija, kurioje išvardyta veikla
vykdoma savo reikmėms; trąšų, augalų apsaugos produktų, buitinės chemijos, naftos
produktų ir kitų pavojingųjų medžiagų perpylimo, perkrovimo ar sandėliavimo vieta
(išskyrus galutinius nurodytų medžiagų vartotojus); didesnė kaip 0,5 ha autotransporto
stovėjimo aikštelė, išskyrus viešąsias aikšteles; centralizuota betono ruošimo ir išdavimo
vieta; degalinės, naftos bazės ir naftos išgavimo gręžinių teritorija, degalų ir kitų naftos
produktų pilstymo vieta; chemijos, naftos perdirbimo, pieno, mėsos, žuvies perdirbimo,
celiuliozės ir popieriaus, odų dirbimo, cukraus pramonės objekto teritorija; atliekų tvarkymo
objekto, pabėgių mirkyklos, jūrų uosto, dokų teritorija;
<...>
Galiojo iki 2019-10-31.
V. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ IŠLEIDIMAS Į APLINKĄ
18. Į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas negali būti didesnis kaip:
18.1. skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia momentinė
koncentracija – 50 mg/l;
18.2. BDS5 vidutinė metinė koncentracija – 25 mg O2/l, didžiausia momentinė koncentracija
– 50 mg O2/l. Šis parametras turi būti nustatomas ir kontroliuojamas tik nuotekose,
surenkamose nuo galimai teršiamų teritorijų, kurios gali būti teršiamos organiniais teršalais
(pvz., žemės ūkio produkcijos perdirbimo, maisto pramonės, organinių atliekų tvarkymo
objektai ir pan.);
18.3. naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė
koncentracija – 7 mg/l;
18.4. kitų pavojingųjų medžiagų koncentracija negali viršyti Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento
patvirtinimo“ patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento I priede nurodytų prioritetinių
pavojingų medžiagų, II priede nurodytų pavojingų ir kitų kontroliuojamų medžiagų DLK į

NAUJI PAKEITIMAI!
Įsigaliojo 2019-11-01.

II SKYRIUS
APIBRĖŽTYS

4. Šiame dokumente vartojamos sąvokos:
<..>
4.5. Neteko galios nuo 2019-11-01
<...>

Įsigaliojo 2019-11-01.

V SKYRIUS
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ IŠLEIDIMAS Į APLINKĄ

18. Į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas negali būti
didesnis, kaip:
18.1. kai išleidžiama į paviršinius vandens telkinius:
18.1.1. skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija - 30 mg/l,
didžiausia momentinė koncentracija - 50 mg/l;
18.1.2. BDS7 vidutinė metinė koncentracija – 23 mg O2/l, didžiausia momentinė
koncentracija – 34 mg O2/l. Šis parametras turi būti nustatomas ir
kontroliuojamas nuotekose, surenkamose nuo galimai teršiamų teritorijų, kurios
gali būti teršiamos organiniais teršalais (pvz., žemės ūkio produkcijos
perdirbimo, maisto pramonės, organinių atliekų tvarkymo objektai ir pan.). Kitais
atvejais BDS7 didžiausia momentinė koncentracija - 10 mg O2/l, vidutinė
metinė koncentracija nenustatoma;
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gamtinę aplinką, išskyrus išimtis, kai Reglamente arba kituose teisės aktuose nustatyti
kitokie reikalavimai išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms.
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18.1.3. naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia
momentinė koncentracija – 7 mg/l;
18.2. kai išleidžiama į gruntą:
18.2.1. BDS7 didžiausia momentinė koncentracija - 10 mg O2/l (vidutinė metinė
koncentracija nenustatoma);
18.2.2. naftos produktų didžiausia momentinė koncentracija - 1 mg/l (vidutinė
metinė koncentracija nenustatoma);
18.3. kitų pavojingųjų medžiagų koncentracija išleidžiamose į paviršinius
vandens telkinius ar į gruntą paviršinėse nuotekose negali viršyti Nuotekų
tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006
m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento
patvirtinimo“, I priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų, II priede
nurodytų pavojingų ir kitų kontroliuojamų medžiagų DLK į gamtinę aplinką,
išskyrus išimtis, kai Reglamente arba kituose teisės aktuose nustatyti kitokie
reikalavimai išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms.
<...>
181. Įrengiant išleidimo (sugerdinimo) į gruntą sistemas būtina įrengti kontrolinį
šulinį sugerdinamų nuotekų mėginiams paimti.
182. Atliekant teršalų (parametrų) matavimus išleidžiamose paviršinėse
nuotekose, minimalus metinis mėginių ėmimo dažnis - kartą per ketvirtį (kai dėl
objektyvių priežasčių (šaltuoju arba sausros periodu) nėra galimybės paimti
mėginio einamojo ketvirčio laikotarpiu, mėginys gali būti imamas kitą ketvirtį,
išlaikant ne mažesnį kaip 4 mėginių per metus ėmimo dažnį). Išleidžiamų
paviršinių nuotekų mėginiai turėtų būti imami ne anksčiau, kaip praėjus 15
minučių po kritulių pradžios. Mėginiai imami pagal galiojančius ISO standartus.
<...>
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NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTO NAUJAUSI PAKEITIMAI
Eil.
Nr.

GALIOJA
Galioja iki 2021-12-31.
–

1.

Galioja iki 2021-03-31.
–

Galioja iki 2027-12-30.
11. <...>
Poveikis paviršiniam vandens telkiniui vertinamas pagal BDS7, bendrą N ir bendrą P.
Apskaičiuojant leistinus nuotekų išleidimo parametrus, kuriems esant nebūtų viršijamas
leistinas poveikis paviršiniam vandens telkiniui, turi būti vadovaujamasi šiomis
nuostatomis:
<...>
11.4. pagal 11.2 arba 11.3 punktus nustatytą leistiną apkrovą (t/metus), kuriai esant
nedaromas neigiamas poveikis vandens telkiniui (priimtuvui), padalijus iš planuojamo per
metus išleisti nuotekų kiekio (pvz., projektinio našumo), gaunama priimtuvui priimtina
vidutinė metinė teršalo koncentracija nuotekose. Didžiausia vidutinio paros mėginio arba
momentinė teršalo koncentracija, kuriai esant išleidžiamos nuotekos nedarytų neleistino
poveikio priimtuvui, gali būti nustatoma 1,5 karto didesnė už vidutinę metinę
koncentraciją;
<...>
11.6. jeigu pagal 11.2, 11.3, 11.4 arba 11.5 papunkčius konkrečiam priimtuvui
apskaičiuota priimtina teršalo koncentracija nuotekose yra mažesnė už 2 lentelėje nurodytą
vidutinę metinę DLK, turi būti taikomos (leidime, projekte ar pan. nustatant LK) pagal
11.2, 11.4 arba 11.5 papunkčius apskaičiuotos (konkrečiam priimtuvui priimtinos)
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NAUJI PAKEITIMAI!
Įsigalios 2022-01-01.
101. Visi nuotekų išleistuvai (naudojami, nenaudojami, avariniai), į gamtinę
aplinką išleidžiantys 5 m3 per parą ir daugiau nuotekų, turi būti paženklinti
išleidimo į gamtinę aplinką vietose nurodant išleistuvo naudojimo
pobūdį, nuotekas į gamtinę aplinką išleidžiančio veiklos vykdytojo pavadinimą,
ūkinės veiklos adresą, ryšio informaciją ir išleidžiamų nuotekų pobūdį (buitinės,
komunalinės ar gamybinės nuotekos).
Įsigalios 2021-04-01.
102. Žemės ūkio veikloje nuplovus ar perdirbus daržoves ir vaisius,
susidariusios nuotekos gali būti skleidžiamos ant žemės paviršiaus, kai nuotekos
atitinka 1 lentelėje nurodytus reikalavimus ir vykdomos veiklos metu
neužteršiamos Reglamento 1 priede ir (arba) 2 priedo A dalyje, ir (arba) B dalies
B1 sąraše nurodytomis pavojingomis medžiagomis, ir (arba) pavojingomis
medžiagomis, kurių saugos duomenų lapuose nurodomas pavojingumas
(kenksmingumas) aplinkai ir žmogui.
Įsigalios 2027-12-31.
11. <...>
Poveikis paviršiniam vandens telkiniui vertinamas pagal BDS7, bendrą N ir bendrą
P. Apskaičiuojant leistinus nuotekų išleidimo parametrus, kuriems esant nebūtų
viršijamas leistinas poveikis paviršiniam vandens telkiniui, turi būti vadovaujamasi
šiomis nuostatomis:

<...>

11.4. pagal 11.2 arba 11.3 papunkčius nustatytą leistiną apkrovą (t/metus), kuriai
esant nedaromas neigiamas poveikis vandens telkiniui (priimtuvui), padalijus iš
planuojamo per metus išleisti nuotekų kiekio (pvz., projektinio našumo), gaunama
priimtuvui priimtina vidutinė metinė teršalo koncentracija nuotekose. Didžiausia
vidutinio paros mėginio arba momentinė teršalo koncentracija, kuriai esant
išleidžiamos nuotekos nedarytų neleistino poveikio priimtuvui, gali būti nustatoma
1,5 karto didesnė už vidutinę metinę koncentraciją, išskyrus 2 lentelėje nurodytas
išimtis.
<...>
11.6. jeigu pagal 11.2, 11.3, 11.4 arba 11.5 papunkčius konkrečiam priimtuvui
apskaičiuota priimtina teršalo koncentracija nuotekose yra mažesnė už 2 lentelėje
nurodytą vidutinę metinę DLK, turi būti taikomos (leidime, projekte ar pan.
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koncentracijos. Nustatant reikalavimus nuotekų išleidimui, LK negali būti griežtesnė už 2
lentelėje nustatytą didžiausią išvalymo laipsnį. Taip pat LT negali viršyti pagal 11.2, 11.3
arba 11.5 papunkčius apskaičiuotos priimtinos priimtuvui apkrovos, išskyrus atvejus, kai
nuotekų išleidimui nustatyta LK lygi 2 lentelėje nustatytam didžiausiam išvalymo
laipsniui.

Galioja iki 2021-03-31.
13. Į gamtinę aplinką išleidžiamos nuotekos turi atitikti 1 lentelėje nurodytas sąlygas.
1 lentelė. Bendrieji reikalavimai į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms
Parametras
Matavimo vienetas
Ribinė vertė3
Maksimali temperatūra
ne didesnė kaip 301
°C
pH2
6,5–8,5
Mineralizacija
g/l
ne didesnė kaip 2
Nuotekos negali būti toksiškos 4
Pastabos:
1
Jeigu dėl išleidžiamų nuotekų temperatūros bus pažeidžiami kitų teisės aktų reikalavimai
ir/arba nuotekose yra lakiųjų medžiagų, gali būti reikalaujama išleisti žemesnės
temperatūros nuotekas.
2
Turėtų būti stebima ilgesnį laiką pvz., 14 dienų. Momentinės pH vertės 4÷6,4 ir 8,4÷10
leistinos, jei jų trukmė per vieną valandą neviršija 6 min. (10 % laiko).
3
Vertės, kurių reikia laikytis, jeigu kituose teisės aktuose nenustatyti griežtesni
reikalavimai.

Galioja iki 2027-12-30.
17. Konkrečios pavojingos medžiagos vidutinė metinė koncentracija nuotekose,
išleidžiamose į gamtinę aplinką ar į nuotakyną negali viršyti atitinkamai šio Reglamento
1 ir/ar 2 prieduose nurodytų DLK išleidimui į gamtinę aplinką arba į nuotakyną o
maksimali momentinė arba vidutinio paros mėginio koncentracija negali viršyti vidutinės
metinės DLK daugiau kaip 100 % (2 x DLK), jeigu tai nepažeidžia 8 punkte nustatytų
reikalavimų.
Galioja iki 2027-12-30.
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nustatant LK) pagal 11.2, 11.4 arba 11.5 papunkčius apskaičiuotos (konkrečiam
priimtuvui priimtinos) koncentracijos (išskyrus 2 lentelės 7 ir 8 pastabose
nurodytas išimtis). Nustatant reikalavimus nuotekų išleidimui, LK negali būti
griežtesnė už 2 lentelėje nustatytą didžiausią išvalymo laipsnį. Taip pat LT negali
viršyti pagal 11.2, 11.3 arba 11.5 papunkčius apskaičiuotos priimtinos priimtuvui
apkrovos, išskyrus atvejus, kai nuotekų išleidimui nustatyta LK lygi 2 lentelėje
nustatytam didžiausiam išvalymo laipsniui ir (arba) LK nustatoma pagal 2 lentelės
7 ir 8 pastabas.
Įsigaliojo 2021-04-01.
13. Į gamtinę aplinką išleidžiamos nuotekos turi atitikti 1 lentelėje nurodytas
sąlygas.
1 lentelė. Bendrieji reikalavimai į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms
Parametras
Matavimo vienetas
Ribinė vertė3
Maksimali temperatūra
ne didesnė kaip 301
°C
pH2
6,5–8,5
Mineralizacija
g/l
ne didesnė kaip 2
Nuotekos negali būti toksiškos 4
Pastabos:
1
Jeigu dėl išleidžiamų nuotekų temperatūros bus pažeidžiami kitų teisės aktų
reikalavimai ir/arba nuotekose yra lakiųjų medžiagų, gali būti reikalaujama išleisti
žemesnės temperatūros nuotekas.
2
Turėtų būti stebima ilgesnį laiką pvz., 14 dienų. Momentinės pH vertės 4÷6,4 ir
8,4÷10 leistinos, jei jų trukmė per vieną valandą neviršija 6 min. (10 % laiko).
3
Vertės, kurių reikia laikytis, jeigu kituose teisės aktuose nenustatyti griežtesni
reikalavimai.
4
Nuotekos laikomos toksiškomis, kai po 48 valandų sąveikos pasiekiamas 50 %
Daphnia magna atsako lygis, atliekant tyrimą pagal standartą LST EN ISO 6341
(Vandens kokybė. Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) judrumo
slopinimo nustatymas. Ūminio toksiškumo tyrimas).
Įsigalios 2027-12-31.
17. Konkrečios pavojingos medžiagos vidutinė metinė koncentracija nuotekose,
išleidžiamose į gamtinę aplinką ar į nuotakyną, negali viršyti atitinkamai šio
Reglamento 1 ir/ar 2 prieduose nurodytų DLK išleidimui į gamtinę aplinką arba į
nuotakyną, o maksimali momentinė arba vidutinio paros mėginio koncentracija
negali viršyti vidutinės metinės DLK daugiau kaip 100 % (2 x DLK; išskyrus 2
lentelėje nurodytas išimtis), jeigu tai nepažeidžia 8 punkte nustatytų reikalavimų.
Įsigalios 2027-12-31.
29. Į gamtinę aplinką išleidžiamų buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų
užterštumas negali viršyti 2 lentelėje nurodytų DLK. Taip pat išleidžiamos
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29. Į gamtinę aplinką išleidžiamų buitinių ir komunalinių nuotekų užterštumas negali
viršyti 2 lentelėje nurodytų DLK. Taip pat išleidžiamos komunalinės ir buitinės nuotekos
turi atitikti kitus III skyriuje nurodytus bendruosius reikalavimus.
2 lentelė. Į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo normos
Parametrai Aglomeracijos Matavi- Vidutinio
Momenti Vidutinė
(išleidžiamų
mo
paros
nė DLK metinė
nuotekų
vienetas mėginio1 DL (didžiau- DLK
kiekis/taršos
K (didžiau- sias
(didžiaušaltinio) dydis
sias
išvalymo sias
išvalymo
laipsnis)9 išvalymo
laipsnis)9
laipsnis)9
Biocheminis < 5 m3/d
mg/l O2
35/40
25/29
deguonies
<2000 mg/l O2
30/34(15 20/23(10/1
suvartojimas
GE
/17)
2)
BDS5/BDS73
2000–
nustatoma
>
10000 mg/l O2 25/29(10/12)
individuali
5 m3/d GE
ai6
> 10
nustatoma
000 GE mg/l O2 15/17 (8/10)
individuali
ai6
ChDS
daugiau kaip
mg/l O2
125
2000 GE
3
< 5 m /d
mgP/l
5
Bendras
< 10
mgP/l
27
fosforas
000 GE
10
> 5 000–
mgP/l
2 (1)
m3/d 100
000 GE
>100
mgP/l
1 (0,5)
000 GE
3
< 5 m /d
mgN/l
25
Bendras
< 10
mgN/l
20 8
azotas 4,5
000 GE
> 5 10
mgN/l
15 (10)
m3/d 000–
100
000 GE
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komunalinės ir buitinės nuotekos turi atitikti kitus III skyriuje nurodytus
bendruosius reikalavimus.

2 lentelė. Į gamtinę aplinką išleidžiamų buitinių, komunalinių ir gamybinių
nuotekų užterštumo normos
MinimaParametrai Aglomeracij Matavi- Vidutinio Momenti Vidutinė Minimalu
lus
os
mo
paros
nė DLK metinė s
išvalymo
(išleidžiamų vienetas mėginio1 (didžiau- DLK
išvalymo
efektynuotekų
DLK
sias
(didžiaus efektyvu
vumas,
kiekis/taršos
(didžiausia išvalymo ias
mas,
procenšaltinio)
s išvalymo laipsnis)9 išvalymo procentai
tais 2
dydis
laipsnis)9
laipsnis)9 s2
Biocheminis < 5 m3/d
mg/l O2
35/40
25/29
deguonies
<200 mg/l O2
30/34(15 20/23(10
suvartojimas
0 GE
/17)
/12)
BDS5/BDS73
2000
nustatom
70–90
–
25/29
a
mg/l O2
90
> 5 1000
(10/12)
individua
3
6
m /d 0 GE
liai
70–90
> 10
nustatom
000
15/17
a
mg/l O2
90
GE
(8/10)
individua
75
6
liai
ChDS
daugiau kaip
mg/l O2
125
75
2000 GE
Skendinčios < 5 m3/d
mg/l
50
medžiagos > 5
<20
m3/d 00
mg/l
40
30
80
GE
>20
00
mg/l
25
30
25
90
GE
< 5 m3/d
mgP/l
5
Bendras
< 10
fosforas
000
mgP/l
*
27
> 5 GE
80
70–80
m3/d 10
000–
mgP/l
*
2 (1)
100
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> 100
mgN/1
000 GE

-

-

10 (10)

Pastabos:
1
Teršalo koncentracija vidutiniame paros (proporcingame srautui arba laikui) mėginyje.
2
Nuotekų valymo efektyvumas = ((atitekančių teršalų kiekis – išleidžiamų teršalų kiekis)
/ atitekančių teršalų kiekis) * 100.
Minimalaus išvalymo efektyvumo reikalavimai netaikomi skaičiuojant mokesčius už taršą
t.y. LT per ataskaitinį laikotarpį ir vidutinė metinė LK negali būti viršijama
nepriklausomai nuo to, ar buvo pasiektas minimalus išvalymo efektyvumas, tačiau
vidutinio paros mėginio arba momentinės LK viršijimas nelaikomas pažeidimu, jeigu
viršijimo metu išlaikomas minimalus išvalymo efektyvumas.
3
Į leidimą, projektavimo sąlygas ar pan. turi būti įrašomas normatyvas pagal BDS7.
Perskaičiuojant BDS5 į BDS7, taikoma formulė: BDS7 = 1,15 x BDS5.
4
Bendras azotas – tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio
pridedamas nitritų ir nitratų azotas.
5
Bendrąjį azotą taip pat galima kontroliuoti pagal dienos vidurkį. Šiuo atveju dienos
vidurkis negali būti didesnis kaip 20 mg/l, kai nuotekų temperatūra yra 12 °C arba
aukštesnė (taikoma tik vertinant valymo įrenginių atitiktį ES reikalavimams (teikiant
ataskaitas ES).
6
Vidutinė metinė koncentracija nustatoma pagal objekto faktines galimybes, bet negali
būti didesnė už vidutinio paros mėginio DLK.
7
Taikoma komunalinėms, buitinėms ir gamybinėms nuotekoms ir tik tuo atveju, kai pagal
11 punkto nuostatas turi būti atliekamas poveikio priimtuvui vertinimas. Kai apskaičiuota
leistina nuotekų užterštumo bendruoju fosforu vidutinė metinė koncentracija, kuriai esant
nebūtų viršijamas leistinas poveikis paviršiniam vandens telkiniui, yra mažesnė kaip 2
mg/l (jeigu apskaičiuota koncentracija nuo 2 iki 10 mg/l, – LK nustatoma pagal
skaičiavimo rezultatus, jeigu apskaičiuota koncentracija didesnė už 10 mg/l, – LK
nenustatoma (bendras P nenormuojamas), o jeigu mažesnė arba lygi 2 mg/l, – LK
nustatoma lygi 2 mg/l).
8
Taikoma komunalinėms, buitinėms ir gamybinėms nuotekoms ir tik tuo atveju, kai pagal
11 punkto nuostatas turi būti atliekamas poveikio priimtuvui vertinimas. Kai apskaičiuota
leistina nuotekų užterštumo bendruoju azotu vidutinė metinė koncentracija, kuriai esant
nebūtų viršijamas leistinas poveikis paviršiniam vandens telkiniui, yra mažesnė kaip 20
mg/l (jeigu apskaičiuota koncentracija nuo 20 iki 40 mg/l, – LK nustatoma pagal
skaičiavimo rezultatus, jeigu apskaičiuota koncentracija didesnė už 40 mg/l, – LK
nenustatoma (bendras N nenormuojamas), o jeigu mažesnė arba lygi 20 mg/l, – LK
nustatoma lygi 20 mg/l).
9
Mažiausia galima LK vertė, t. y. LK buitinių ir komunalinių ir gamybinių nuotekų
išleidimui negali būti griežtesnė už skliausteliuose nurodytą vertę.
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Bendras
azotas 4,5

000
GE
>100
000
GE
3
< 5 m /d
< 10
000
GE
10
000–
>5
100
m3/d
000
GE
> 100
000
GE

mgP/l

-

*

1 (0,5)

mgN/l
mgN/l

-

25

-

-

*

20 8

-

*

15 (10)

-

*

10 (10)

-

mgN/l

mgN/1

80

Pastabos:
Teršalo koncentracija vidutiniame paros (proporcingame srautui arba laikui)
mėginyje.
2
Nuotekų valymo efektyvumas = ((atitekančių teršalų kiekis – išleidžiamų teršalų
kiekis) / atitekančių teršalų kiekis) * 100.
3
Į leidimą, projektavimo sąlygas ar pan. turi būti įrašomas normatyvas pagal BDS7.
Perskaičiuojant BDS5 į BDS7, taikoma formulė: BDS7 = 1,15 x BDS5.
4
Bendras azotas – Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio
pridedamas nitritų ir nitratų azotas.
5
Bendrąjį azotą taip pat galima kontroliuoti pagal dienos vidurkį. Šiuo atveju
dienos vidurkis negali būti didesnis kaip 20 mg/l, kai nuotekų temperatūra yra 12
°C arba aukštesnė (taikoma tik vertinant valymo įrenginių atitiktį ES
reikalavimams (teikiant ataskaitas ES).
6
Vidutinė metinė koncentracija nustatoma pagal objekto faktines galimybes, bet
negali būti didesnė už vidutinio paros mėginio DLK.
7
Kai pagal 11 punkto nuostatas turi būti atliekamas poveikio priimtuvui
vertinimas ir apskaičiuota leistina nuotekų užterštumo bendruoju fosforu vidutinė
metinė koncentracija, kuriai esant nebūtų viršijamas leistinas poveikis paviršiniam
vandens telkiniui, yra mažesnė arba lygi 2 mg/l, – LK nustatoma lygi 2 mg/l; kai
apskaičiuota koncentracija nuo 2 iki 4 mg/l, – LK nustatoma pagal skaičiavimo
rezultatus; kai apskaičiuota koncentracija didesnė už 4 mg/l, – LK nustatoma lygi
4 mg/l. Kai pagal 11 punkto nuostatas poveikio priimtuvui vertinimas
neatliekamas, – LK nustatoma lygi 4 mg/l.
1
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Kai pagal 11 punkto nuostatas turi būti atliekamas poveikio priimtuvui
vertinimas ir apskaičiuota leistina nuotekų užterštumo bendruoju azotu vidutinė
metinė koncentracija, kuriai esant nebūtų viršijamas leistinas poveikis paviršiniam
vandens telkiniui, yra mažesnė arba lygi 20 mg/l, – LK nustatoma lygi 20 mg/l; kai
apskaičiuota koncentracija nuo 20 iki 25 mg/l, – LK nustatoma pagal skaičiavimo
rezultatus; kai apskaičiuota koncentracija didesnė už 25 mg/l, – LK nustatoma lygi
25 mg/l. Kai pagal 11 punkto nuostatas poveikio priimtuvui vertinimas
neatliekamas, – LK nustatoma lygi 25 mg/l.
9
Mažiausia galima LK vertė, t. y. LK buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų
išleidimui negali būti griežtesnė už skliausteliuose nurodytą vertę.
* Maksimali momentinė koncentracija gali būti nustatoma 4 kartus didesnė už
vidutinę metinę DLK.
8

Galioja iki 2021-03-31.
39. Valstybinė išleidžiamų į gamtinę aplinką nuotekų, kuriose yra prioritetinių pavojingų
ir/ar 2 priedo A dalyje nurodytų pavojingų medžiagų, kontrolė turi būti atliekama ne rečiau
kaip vieną kartą per metus.
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Galioja iki 2027-12-30.

Įsigaliojo 2021-04-01.
39. Valstybinė išleidžiamų į gamtinę aplinką nuotekų, kuriose yra prioritetinių
pavojingų ir (arba) 2 priedo A dalyje nurodytų pavojingų medžiagų, kai
prioritetinių pavojingų ir (arba) 2 priedo A dalyje nurodytų pavojingų medžiagų
išleidimas reglamentuojamas leidime, kontrolė turi būti atliekama ne rečiau kaip
vieną kartą per metus. Prioritetinių pavojingų ir (arba) 2 priedo A dalyje nurodytų
pavojingų medžiagų, kurių išleidimas nereglamentuotas leidime, valstybinė
aplinkos apsaugos kontrolė vykdoma nuotekų tyrimų planuose nustatytu
dažnumu arba neplaninių tyrimų metu, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančiai institucijai gavus informaciją apie galimą taršą.
Įsigalios 2027-12-31.

2 priedas.
PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA KONCENTRACIJA
(DLK)

2 priedas. (išdėstytas nauja redakcija)
PAVOJINGŲ
MEDŽIAGŲ
KONCENTRACIJA (DLK)

Prieiga
per
internetą:
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.276576/vYzVBvOckM

Prieiga
per
internetą:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/26cd4a8035ab11eb8c97e01ffe050e1c

https://e-

DIDŽIAUSIA

LEIDŽIAMA
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MĖŠLO IR SRUTŲ TVARKYMO APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ APRAŠO PAKEITIMAI
Įsigalios 2021-11-15.
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO 9 D. ĮSAKYMO NR. D1755/3D-844 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 14 D.
ĮSAKYMO NR. D1-367/3D-342
„DĖL MĖŠLO IR SRUTŲ TVARKYMO APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

2021 m. liepos 30 d. Nr. D1-445/3D-494
Vilnius
Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/50ae4da0f12011eb9f09e7df20500045

NORMATYVINIO DOKUMENTO LAND 20-2005 „NUOTEKŲ DUMBLO NAUDOJIMO TREŠIMUI BEI REKULTIVAVIMUI
REIKALAVIMAI“ PAKEITIMAI

Įsigaliojo 2021-06-15.

Prieiga per internetą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/baf6de00cd0a11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2a49eac0cce011eba2bad9a0748ee64d
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BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO, ANAEROBINIO APDOROJIMO APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
NAUJA REDAKCIJA

Įsigaliojo 2021-01-01 (Įsakymo 9 punktas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.).

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. D1-57 „DĖL BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ
KOMPOSTAVIMO, ANAEROBINIO APDOROJIMO APLINKOSAUGINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. lapkričio 24 d. Nr. D1-713
Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a9282f812e9511eb8c97e01ffe050e1c

LR APLINKOS MONITORINGO ĮSTATYMO PAKEITIMAI
Eil.
Nr.

1.

2.

3.
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GALIOJA

–

Galiojo iki 2020-12-31.
5 straipsnis. Aplinkos monitoringo objektai
Vykdant aplinkos monitoringą, stebima, vertinama ir prognozuojama:
<...>
3) fizikinis, radiacinis, cheminis, biologinis ir kitoks antropogeninis poveikis bei jo įtaka
gamtinei aplinkai;
<...>
Galiojo iki 2020-12-31.
7 straipsnis. Valstybinis aplinkos monitoringas
<...>

PAKEITIMAI
2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
<...>
Įsigaliojo 2021-01-01.
5. Radiologinis aplinkos monitoringas – aplinkos monitoringo dalis –
sistemingas ir nuolatinis aplinkos gama dozės galios, aplinkos dozės ekvivalento ir
aplinkos elementų, maisto produktų ir jų žaliavų, pašarų ir jų žaliavų bei geriamojo
vandens užterštumo radionuklidais stebėjimas, jų sukeliamos gyventojų apšvitos
vertinimas ir prognozė valstybės, savivaldybės ar ūkio subjektų lygiu.
<...>
Įsigaliojo 2021-01-01.
5 straipsnis. Aplinkos monitoringo objektai
Vykdant aplinkos monitoringą, stebima, vertinama ir prognozuojama:
<...>
3) fizikinis, radiologinis, cheminis, biologinis ir kitoks antropogeninis poveikis ir
jo įtaka gamtinei aplinkai;
<...>
Įsigaliojo 2021-01-01.
7 straipsnis. Valstybinis aplinkos monitoringas
<...>
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2. Valstybinį aplinkos monitoringą organizuoja Aplinkos ministerija, jį vykdo Aplinkos
ministerija ar jos įgaliotos institucijos, Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliotos institucijos,
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kitos valstybės institucijos.
3. Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę aplinkos monitoringo
programą. Valstybinę aplinkos monitoringo programą rengia Aplinkos ministerija kartu
su kitomis valstybės institucijomis, vykdančiomis aplinkos monitoringą. Šią programą
tvirtina Vyriausybė.
4. Valstybinės aplinkos monitoringo programos turinį, jos rengimo, derinimo, vykdymo,
valstybinio aplinkos monitoringo kontrolės užtikrinimo ir informacijos teikimo tvarką
nustato Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatai. Juos rengia ir tvirtina Aplinkos
ministerija.
<...>

4.

5.

166

Galiojo iki 2020-12-31.
8 straipsnis. Savivaldybių aplinkos monitoringas
<...>
2. Savivaldybių aplinkos monitoringas vykdomas pagal savivaldybės aplinkos
monitoringo programą, kurią rengia savivaldybės vykdomoji institucija. Savivaldybių
aplinkos monitoringo programos turinį, jų rengimo, derinimo, vykdymo, savivaldybių
aplinkos monitoringo kontrolės užtikrinimo ir informacijos teikimo tvarką nustato
Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai. Šiuos nuostatus rengia ir tvirtina
Aplinkos ministerija.
3. Savivaldybių aplinkos monitoringo programa turi būti suderinta su Aplinkos ministerija
arba jos įgaliota institucija Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų nustatyta
tvarka ir patvirtinta savivaldybės tarybos.
<...>

Galiojo iki 2020-12-31.
9 straipsnis. Ūkio subjektų aplinkos monitoringas
<...>

2. Valstybinį aplinkos monitoringą, išskyrus valstybinį radiologinį aplinkos
monitoringą, organizuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, jį vykdo
Aplinkos ministerija ar jos įgaliotos institucijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerija ar jos įgaliotos institucijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba,
kitos valstybės institucijos. Valstybinį radiologinį aplinkos monitoringą
organizuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, jį vykdo
Radiacinės saugos centras Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
nustatyta tvarka.
3. Valstybinis aplinkos monitoringas vykdomas pagal Valstybinę aplinkos
monitoringo programą. Valstybinę aplinkos monitoringo programą rengia
Aplinkos ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, kuri rengia šios
programos valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo dalį, ir kitomis valstybės
institucijomis, vykdančiomis aplinkos monitoringą. Šią programą tvirtina
Vyriausybė.
4. Valstybinės aplinkos monitoringo programos turinį, jos rengimo, derinimo,
vykdymo, valstybinio aplinkos monitoringo kontrolės užtikrinimo ir informacijos
teikimo tvarką nustato Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatai. Juos
tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras, suderinęs su sveikatos apsaugos
ministru.
<...>
Įsigaliojo 2021-01-01.
8 straipsnis. Savivaldybių aplinkos monitoringas
<...>
2. Savivaldybių aplinkos monitoringas vykdomas pagal savivaldybės aplinkos
monitoringo programą, kurią rengia savivaldybės vykdomoji institucija.
Savivaldybių aplinkos monitoringo programos turinį, jos rengimo, derinimo,
vykdymo, savivaldybių aplinkos monitoringo kontrolės užtikrinimo ir informacijos
teikimo tvarką nustato Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai.
Šiuos nuostatus tvirtina aplinkos ministras, suderinęs su sveikatos apsaugos
ministru.
3. Savivaldybių aplinkos monitoringo programa turi būti suderinta su Aplinkos
ministerija arba jos įgaliota institucija Bendruosiuose savivaldybių aplinkos
monitoringo nuostatuose nustatyta tvarka ir patvirtinta savivaldybės tarybos. Kai
savivaldybių aplinkos monitoringo programoje numatytas ir radiologinis aplinkos
monitoringas, ji turi būti papildomai suderinta su Radiacinės saugos centru šioje
dalyje nustatyta tvarka.
<...>
Įsigaliojo 2021-01-01.
9 straipsnis. Ūkio subjektų aplinkos monitoringas
2. Ūkio subjektų aplinkos monitoringas vykdomas pagal ūkio subjektų aplinkos
monitoringo programą, kurią rengia patys ūkio subjektai. Ūkio subjektų aplinkos
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2. Ūkio subjektų aplinkos monitoringas vykdomas pagal ūkio subjektų aplinkos
monitoringo programą, kurią rengia patys ūkio subjektai. Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo programų turinį, jų rengimo, derinimo, vykdymo, kontrolės užtikrinimo ir
informacijos teikimo tvarką nustato Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai. Šiuos
nuostatus rengia ir tvirtina Aplinkos ministerija.

6.

7.

167

Galiojo iki 2020-12-31.
10 straipsnis. Aplinkos monitoringo kontrolė
1. Valstybinio aplinkos monitoringo vykdymą, monitoringo duomenų kokybę, taip pat ar
taikomi metodai atitinka teisės aktus, pagal kompetenciją kontroliuoja Aplinkos
ministerija ir kitos valstybinį aplinkos monitoringą vykdančios valstybės institucijos.
2. Savivaldybių aplinkos monitoringo vykdymą, monitoringo duomenų kokybę, taip pat
ar taikomi metodai atitinka teisės aktus, kontroliuoja Aplinkos ministerijos įgaliotos
institucijos.
3. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymą, monitoringo duomenų kokybę, taip pat
ar taikomi metodai atitinka teisės aktus, kontroliuoja Aplinkos ministerijos įgaliotos
institucijos.

Galioja iki 2020-10-30.
11 straipsnis. Aplinkos monitoringo tyrimų ir duomenų kokybės užtikrinimas
<...>
2. Laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos
elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus, turi turėti leidimus
šiems matavimams ir tyrimams atlikti arba būti akredituotos teisės aktų nustatyta tvarka.
Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose
matavimus ir tyrimus išdavimo tvarką nustato Aplinkos ministerija.
<...>

monitoringo programų turinį, jų rengimo, derinimo, vykdymo, kontrolės
užtikrinimo ir informacijos teikimo tvarką nustato Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatai. Šiuos nuostatus tvirtina aplinkos ministras. Ūkio subjektų
aplinkos monitoringo nuostatai netaikomi radiologiniam aplinkos monitoringui.
Ūkio subjektų radiologinio aplinkos monitoringo programos turinį, jos rengimo,
derinimo, vykdymo, kontrolės užtikrinimo ir informacijos teikimo tvarką nustato
sveikatos apsaugos ministras.
<...>
4. Ūkio subjektų radiologinio aplinkos monitoringo programa turi būti pateikta,
suderinta ir patvirtinta sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
Įsigaliojo 2021-01-01.
10 straipsnis. Aplinkos monitoringo kontrolė
1. Valstybinio aplinkos monitoringo vykdymą, monitoringo duomenų kokybę, taip
pat ar taikomi metodai atitinka teisės aktus, pagal kompetenciją kontroliuoja
Aplinkos ministerija ir kitos valstybinį aplinkos monitoringą vykdančios valstybės
institucijos.
2. Savivaldybių aplinkos monitoringo vykdymą, monitoringo duomenų kokybę,
taip pat ar taikomi metodai atitinka teisės aktus, kontroliuoja Aplinkos ministerijos
įgaliotos institucijos. Savivaldybių radiologinio aplinkos monitoringo vykdymą,
monitoringo duomenų kokybę, taip pat ar taikomi metodai atitinka teisės aktus,
kontroliuoja Radiacinės saugos centras.
3. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymą, monitoringo duomenų kokybę,
taip pat ar taikomi metodai atitinka teisės aktus, kontroliuoja Aplinkos ministerijos
įgaliotos institucijos. Ūkio subjektų radiologinio aplinkos monitoringo vykdymą,
monitoringo duomenų kokybę, taip pat ar taikomi metodai atitinka teisės aktus,
kontroliuoja Radiacinės saugos centras.
11 straipsnis. Aplinkos monitoringo tyrimų ir duomenų kokybės užtikrinimas
<...>
Įsigaliojo 2020-11-01.
2. Laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų
aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar)
imančios ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią
veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC
17025 konkretiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams
atlikti.
Įsigalioja nuo 2025-01-01.
2. Laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų
aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus ir (ar)
imančios ėminius tyrimams atlikti, išskyrus laboratorijas, atliekančias ūkio
subjektų aplinkos monitoringo programoje nurodytus matavimus ir tyrimus ir (ar)
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imančias ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba
būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems
teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti. Ūkio
subjektų aplinkos monitoringo programoje numatytų į aplinką išmetamų ir (arba)
išleidžiamų teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje)
laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus atliekančios ir (ar) ėminius
laboratoriniams tyrimams atlikti imančios laboratorijos turi būti akredituotos kaip
atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams tirti,
matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.
<...>
Įsigaliojo 2021-01-01.
3. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas netaikomas laboratorijoms,
atliekančioms radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos
komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imančioms ėminius
šiems tyrimams atlikti. Laboratorijos, atliekančios radionuklidų, išmetamų į
aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje),
tyrimus ir (ar) imančios ėminius šiems tyrimams atlikti, turi turėti leidimus
atlikti radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose
(ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imti ėminius šiems tyrimams atlikti
arba turi būti akredituotos įstaigos, priklausančios Europos akreditacijos
organizacijai, arba pripažintos Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 28
straipsnyje nustatyta tvarka.“
Įsigalios 2023-01-01.
3. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas netaikomas laboratorijoms,
atliekančioms radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos
komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imančioms ėminius
šiems tyrimams atlikti. Laboratorijos, atliekančios radionuklidų, išmetamų į
aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje),
tyrimus ir (ar) imančios ėminius šiems tyrimams atlikti, turi būti akredituotos
įstaigos, priklausančios Europos akreditacijos organizacijai, arba pripažintos
Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka.
<...>

8.
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12 straipsnis. Aplinkos monitoringo duomenų ir informacijos rinkimas,
saugojimas ir teikimas
<...>
Įsigaliojo 2021-01-01.
4. Ūkio subjektų radiologinio aplinkos monitoringo duomenys ir informacija
renkama, saugoma ir teikiama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
<...>
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ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO NUOSTATŲ NAUJA REDAKCIJA

Įsigaliojo 2021-04-01.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. RUGSĖJO 16 D. ĮSAKYMO NR. D1-546 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. kovo 31 d. Nr. D1-194
Vilnius
1 . P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymą Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ ir jį
išdėstau nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, 10 straipsnio 3 dalimi:
T v i r t i n u Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus (pridedama).“
2. P a v e d u Aplinkos apsaugos agentūrai, Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos derinti
ūkio subjektų aplinkos monitoringo programas, vertinti taikomų metodų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir ūkio subjektų aplinkos monitoringo duomenų kokybę.
3. N u s t a t a u , kad:
3.1. 2021 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo įsakymu išdėstytų nauja redakcija Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 1 priedo 12.2 papunkčio redakcija:
„12.2. nuotekose prieš valymą – kai eksploatuoja buitinių ar komunalinių nuotekų valymo įrenginius ir išleidžia nuotekas į gamtinę aplinką ir (arba) eksploatuoja gamybinių
nuotekų valymo įrenginius ir išleidžia nuotekas į gamtinę aplinką arba į nuotakyną;“;
3.2. 2021 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo įsakymu išdėstytų nauja redakcija Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 1 priedo 13 punkto redakcija:
„13. Matuojami teršalai ir (ar) parametrai nustatomi:
13.1. išleidžiamose nuotekose ir 12.3 papunktyje nurodytais atvejais – įgyvendinant 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 166/2006 dėl
Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/ su visais pakeitimais, vadovaujantis Nuotekų tvarkymo
reglamentu, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, Atliekų deginimo aplinkosauginiais reikalavimais;
13.2. į gamtinę aplink išleidžiamose komunalinėse, buitinėse nuotekose – amonio jonai (NH4-N)/NH4, nitratai (NO3-N)/NO3, nitritai (NO2-N)/NO2, bendras azotas, fosfatai
(PO4-P)/PO4, bendras fosforas, cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), skendinčios medžiagos, kai šie teršalai nenustatyti pagal 13.1 papunktį;
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13.3. nuotekose prieš valymą – biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), bendras azotas, bendras fosforas, ChDS, skendinčios medžiagos, kai šie teršalai
nustatyti išleidžiamose nuotekose.“;
3.3. 2021 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo įsakymu išdėstytų nauja redakcija Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 1 priedo 21.2 papunkčio redakcija:
„21.2. iš 2000 GE ar didesnių aglomeracijų surinktose nuotekose prieš valymą.“;
3.4. įgyvendinant Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 1 priedo 12.2 papunktyje ir 1 priedo 13 punkte nustatytus reikalavimus, kurie įsigalios 2021 m. liepos 1 d., ūkio
subjektų aplinkos monitoringo programos turi būti pakeistos iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-194 redakcija)
ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS IR TAIKYMO SRITIS

1. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato kriterijus, kuriuos atitinkantys ūkio subjektai, privalo vykdyti ūkio subjektų aplinkos monitoringą
(toliau – monitoringas), monitoringo tikslus, monitoringo programą, jos rengimo, derinimo tvarką, monitoringo vykdymą, ėminių ėmimo, tyrimų ir matavimų kokybės užtikrinimą ir
kontrolę, monitoringo duomenų ir informacijos rinkimą, saugojimą, teikimą, viešinimą.
2. Nuostatai netaikomi ūkio subjektams, teisės aktuose nustatyta tvarka vykdantiems genetiškai modifikuotų organizmų (ir jų naudojimo), kvapų, triukšmo, vibracijos,
radiologinį aplinkos monitoringą.
3. Nuostatuose vartojamos sąvokos:
3.1. ūkio subjektų technologinių procesų monitoringas – teisės aktų nustatyta tvarka atliekami stacionariuosiuose ūkio subjektų eksploatuojamuose įrenginiuose vykstančių
technologinių procesų, galinčių turėti poveikį teršalų išmetimui ir ar (išleidimui), energijos naudojimo efektyvumui ir (ar) atliekų susidarymui, parametrų matavimai;
3.2. ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringas – teisės aktų nustatyta tvarka atliekami nuolatiniai ir nenuolatiniai teršalų ir šiltnamio
efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir (ar) išleidžiamų iš stacionariųjų taršos šaltinių į aplinką, kiekio ir išmetamųjų dujų ir (arba) išleidžiamų nuotekų parametrų tyrimai, matavimai ir
(ar) skaičiavimai;
3.3. ūkio subjektų poveikio aplinkai monitoringas – teisės aktų nustatyta tvarka atliekami nuolatiniai ir nenuolatiniai teršalų kiekio aplinkoje ir aplinkos
parametrų matavimai, poveikio gamtinei aplinkai vertinimas ir prognozavimas ir (ar) teršalų sklaidos aplinkoje modeliavimas, vertinimas ir prognozavimas;
3.4. nuolatiniai matavimai – iš stacionariųjų taršos šaltinių į aplinką išmetamų ir (arba) išleidžiamų teršalų kiekio ir išmetamųjų dujų ir (arba) išleidžiamų nuotekų parametrų
ar aplinkoje esančių teršalų kiekio ir aplinkos parametrų nepertraukiami matavimai;
3.5. nenuolatiniai matavimai – periodiškai atliekami iš stacionariųjų taršos šaltinių į aplinką išmetamų ir (arba) išleidžiamų teršalų kiekio ir išmetamųjų dujų ir (arba)
išleidžiamų nuotekų parametrų ar aplinkoje esančių teršalų kiekio ir aplinkos parametrų matavimai;
3.6. sistemingas taršos rizikos vertinimas – reguliarus ūkio subjektų eksploatuojamuose įrenginiuose vykstančių technologinių procesų parametrų stebėjimas vertinant
užteršimo pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis, apibrėžtomis 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų
ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
su visais pakeitimais, riziką;
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3.7. seisminis įvykis – natūralus ar dirbtinai sukeltas seisminių bangų susidarymas seisminiame šaltinyje;
3.8. seisminių įvykių monitoringas – sistemingas seisminių įvykių registravimas, matavimas ir analizavimas;
3.9. seisminis jutiklis – mechaninius grunto virpesius fiksuojantis įtaisas;
3.10. išsklaidytųjų angliavandenilių gręžinio aikštelė – aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos reikalavimus atitinkanti aikštelė, kurioje įrengtas išsklaidytųjų angliavandenilių
tyrimo ir (ar) naudojimo gręžinys ir kita reikalinga įranga ir kurios ribos nustatytos to gręžinio projekte.
4. Kitos Nuostatų 3 punkte neapibrėžtos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos
Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos anglies dioksido geologinio saugojimo įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme,
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31
d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai), Atliekų sąvartynų įrengimo,
eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo,
uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės), Eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės), Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimuose,
patvirtintuose aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Nuotekų dumblo
reikalavimai), Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normose LAND 43-2013, patvirtintose aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų
teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ (toliau – LAND 43-2013), Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų
aprašo patvirtinimo“, Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“
(toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas), Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2012 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-281
„Dėl Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklių patvirtinimo“, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d.
įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas), Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės, TIPK leidimas), Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Taršos leidimų taisyklės, taršos leidimas), Specialiuosiuose reikalavimuose dideliems kurą deginantiems įrenginiams, patvirtintuose aplinkos ministro 2001 m.
rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 „Dėl Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ (toliau – Specialieji DKDĮ reikalavimai), Lakiųjų organinių
junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2002
m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių
registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Lakiųjų organinių junginių išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklės), Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms
apraše, patvirtintame aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-357 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aplinkosaugos
reikalavimai kremavimo įmonėms), Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normose, patvirtintose aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl
Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ (toliau – VKDĮ normos), Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo
kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimuose LAND 80-2006, patvirtintuose aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. D1-434 „Dėl Asmeninio
naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – LAND 80-2006),
Metodiniuose reikalavimuose monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui, patvirtintuose Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1-156 „Dėl Metodinių reikalavimų monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui patvirtinimo“ (toliau –
Metodiniai reikalavimai požeminio vandens monitoringo programai), kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
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II SKYRIUS
MONITORINGO RŪŠYS IR TIKSLAI
5. Monitoringo rūšys yra:
5.1. ūkio subjektų technologinių procesų monitoringas (toliau – technologinių procesų monitoringas);
5.2. ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringas (toliau – išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringas);
5.3. ūkio subjektų poveikio aplinkai monitoringas (toliau – poveikio aplinkai monitoringas);
5.4 seisminių įvykių monitoringas.
6. Technologinių procesų monitoringo tikslas – matuojant įrenginiuose vykstančių technologinių procesų parametrus, kurie susiję su teršalų išmetimu / išleidimu, energijos
suvartojimu ir (ar) atliekų susidarymu, stebėti ir vertinti, ar ūkio subjektas laikosi technologinio režimo ir nesukelia didesnio už leistiną aplinkos teršimo.
7. Išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo tikslas – vertinti, ar iš taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų kiekis neviršija nustatytų ribinių verčių ir (ar)
normų.
8. Poveikio aplinkai monitoringo tikslas – stebėti, vertinti, prognozuoti ūkinės veiklos daromą poveikį gamtinei aplinkai ir užtikrinti jos sukeliamos taršos ar kito neigiamo
poveikio mažinimą.
III SKYRIUS
MONITORINGĄ VYKDANTYS ŪKIO SUBJEKTAI
9. Technologinių procesų monitoringą turi vykdyti ūkio subjektai:
9.1. eksploatuojantys atliekų deginimo įrenginius ar bendro atliekų deginimo įrenginius, nurodytus Atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavimuose;
9.2. vykdantys anglies dioksido geologinio saugojimo veiklą Anglies dioksido geologinio saugojimo įstatyme nustatyta tvarka;
9.3. eksploatuojantys branduolinės energetikos objektus;
9.4. eksploatuojantys didelius kurą deginančius įrenginius, kuriems taikomi Specialieji DKDĮ reikalavimai;
9.5. eksploatuojantys kremavimo įrenginius, kuriems taikomi Aplinkosaugos reikalavimai kremavimo įmonėms.
10. Išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringą turi vykdyti ūkio subjektai:
10.1. išleidžiantys (planuojantys išleisti) į paviršinius vandens telkinius ir (ar) natūralias arba dirbtines filtravimo sistemas nuotekas arba išmetantys į aplinkos orą teršalus ir
šiai veiklai pagal TIPK taisyklių reikalavimus reikia turėti TIPK leidimą ar pagal Taršos leidimų taisyklių reikalavimus – taršos leidimą;
10.2. per parą į nuotakyną išleidžiantys 50 m3 ir daugiau gamybinių ar komunalinių nuotekų. Išleidžiamų nuotekų kiekis apskaičiuojamas per metus išleidžiamą ar numatomą
išleisti nuotekų kiekį padalijus iš išleidimo dienų skaičiaus;
10.3. vykdant vienos ar kelių rūšių veiklą, nurodytą 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų
teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB su visais pakeitimais I priede, kurios metu išmetami / išleidžiami II priede nurodyti teršalai;
10.4. į kitų ūkio subjektų valdomą nuotakyną išleidžiantys gamybines nuotekas, kuriose yra Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų
ir (ar) kuriose pavojingų medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo A ir B1 dalyse nurodytą ribinę koncentraciją;
10.5. eksploatuojantys kurą deginančius įrenginius, kuriems taikomas LAND 43-2013 arba VKDĮ normos;
10.6. eksploatuojantys organinius tirpiklius naudojančius įrenginius, kuriems taikomos Lakiųjų organinių junginių išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklės;
10.7. eksploatuojantys kremavimo įrenginius, kurių eksploatavimui taikomas Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms aprašas.
11. Poveikio aplinkai monitoringą turi vykdyti:
11.1. poveikio aplinkos oro kokybei monitoringą:
11.1.1. ūkio subjektai, kurių vykdomos veiklos metu išmetami teršalai, nurodyti Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse
aplinkos oro užterštumo vertėse, patvirtintose aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore
ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių

172


Taršos mokesčių ir kontrolės naujovės 2021-2022 m. Naujausi aplinkos apsaugos reikalavimai verslui
patvirtinimo“ (toliau – teršalai, kuriems nustatyta nacionalinė norma; nacionalinės normos), o veiklos metu vieno iš į aplinkos orą išmetamų teršalų pavojingumo rodiklis (toliau –
TPR), apskaičiuotas Nuostatų 1 priedo 3 punkte nustatyta tvarka, yra didesnis kaip 104 arba to teršalo koncentracija, apskaičiuota modeliavimo būdu be foninio aplinkos oro užterštumo,
viršija žmonių sveikatos apsaugai nacionalinėse normose nustatytą mažiausio vidurkinimo laikotarpio ribinę aplinkos oro užterštumo vertę;
11.1.2. ūkio subjektai, kurių vykdomos veiklos metu išmetami teršalai, nurodyti Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies
monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normose, patvirtintose aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos
oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“, arba Aplinkos oro užterštumo
arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinose vertėse, patvirtintose aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-153/V-246 „Dėl
Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinų verčių patvirtinimo“ (toliau – teršalai, kuriems nustatyta ES norma; ES normos), o teršalo koncentracija,
apskaičiuota modeliavimo būdu be foninio aplinkos oro užterštumo, viršija mažiausio vidurkinimo laikotarpio žemutinę vertinimo ribą, nustatytą sveikatos apsaugai, nurodytą Aplinkos
oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 596 „Dėl Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau
– Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarka), 2 priede arba ES normose žmonių sveikatos apsaugai nustatytą mažiausio vidurkinimo laikotarpio ribinę ar siektiną aplinkos oro užterštumo
vertę;
11.1.3. ūkio subjektai, kurie vienoje vietoje (tvarte ar tvartų grupėje) laiko 1200 ar daugiau sutartinių gyvulių atitinkantį kiaulių (įskaitant paršavedes, kuilius, paršelius) skaičių;
11.1.4. ūkio subjektai, kuriems poveikio aplinkos orui monitoringas numatytas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitoje ar PAV
sprendime arba statinio projekte, parengtuose teisės aktuose nustatyta tvarka;
11.1.5. ūkio subjektai, tiriantys ir (ar) naudojantys (išgaunantys) išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius;
11.2. poveikio paviršiniam vandeniui monitoringą:
11.2.1. ūkio subjektai, valantys nuotekas aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 gyventojų ekvivalentų (toliau – GE);
11.2.2. ūkio subjektai, išleidžiantys gamybines nuotekas į aplinką, kurie pagal TIPK taisykles ar Taršos leidimų taisykles turi gauti TIPK leidimą ar taršos leidimą;
11.2.3. ūkio subjektai, eksploatuojantys nuotekų filtravimo sistemas, kai į jų sanitarinę apsaugos zoną patenka paviršinio vandens telkinys;
11.2.4. ūkio subjektai, kuriems poveikio paviršiniam vandeniui monitoringas numatytas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitoje ar PAV sprendime arba statinio projekte,
parengtuose teisės aktuose nustatyta tvarka;
11.3. poveikio požeminiam vandeniui monitoringą:
11.3.1. ūkio subjektai, vykdantys šią ūkinę veiklą:
11.3.1.1. energijos gamyba (kai šiluminių elektrinių ir kitų deginimo įrenginių, įskaitant pramoninius įrenginius, elektrai, garui gaminti ar vandeniui šildyti instaliuota šiluminė
galia – 300 MW ir didesnė);
11.3.1.2. tradicinių angliavandenilių išteklių naudojimas (gavyba), naftos perdirbimas;
11.3.1.3. naftos ir naftos produktų, aplinkai pavojingų cheminių medžiagų krova (terminalai, kuriuose perkraunama ne mažiau kaip 100 m3 per dieną) ir saugojimas (sandėliai,
saugyklos, kurių talpyklose telpa 500 m3 ir daugiau naftos produktų ar aplinkai pavojingų cheminių medžiagų);
11.3.1.4. popieriaus, celiuliozės gamyba;
11.3.1.5. atominės energijos gamyba;
11.3.1.6. radioaktyviųjų atliekų tvarkymas, saugojimas ir laidojimas;
11.3.1.7. mineralinių trąšų gamyba;
11.3.1.8. cheminių medžiagų (augalų apsaugos produktų ir biocidų, organinių ir neorganinių cheminių medžiagų) gamyba;
11.3.1.9. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimas, išskyrus atvejus, kai veikla vykdoma pastate ir įdiegtos priemonės, numatytos Eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių tvarkymo taisyklėse;
11.3.1.10. vykdantys anglies dioksido geologinio saugojimo veiklą Anglies dioksido geologinio saugojimo įstatyme nustatyta tvarka;
11.3.1.11. auginantys mėsines kiaules, paršavedes ir (arba) paukščius, kai šiai ūkinei veiklai reikalingas TIPK leidimas;
11.3.1.12. vienoje vietoje (tvarte ar tvartų grupėje) laikantys 500 ar daugiau sutartinių gyvulių atitinkantį galvijų (įskaitant karves, veršelius) skaičių;
11.3.1.13. prižiūrintys sąvartynus po uždarymo, kol sąvartynas pagal Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) įvertinimą, atliktą pagal
Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles, gali kelti pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai;
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11.3.1.14. vykdantys išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių tyrimus ir (ar) naudojimą (gavybą);
11.3.2. ūkio subjektai, eksploatuojantys:
11.3.2.1. degalines, išskyrus atvejus, kai:
11.3.2.1.1. gruntinis vanduo galimos taršos vietose slūgso giliau kaip 15 m;
11.3.2.1.2. eksploatuojamos degalinės, kurių planuojama (projektinė) metinė skystojo kuro apyvarta mažesnė kaip 400 m3, kai neviršijamos teršiančių medžiagų didžiausios
leistinos koncentracijos, nurodytos Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose LAND 9-2009, patvirtintuose aplinkos ministro 2009 m. lapkričio
17 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos
reikalavimai“ patvirtinimo“, ir teršiančių medžiagų koncentracija nedidėja;
11.3.2.2. pavojingųjų atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius, kurių pajėgumas 10 ir daugiau tonų per parą;
11.3.2.3. pavojingųjų atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius, kurių pajėgumas mažesnis kaip 10 tonų per parą ir veikla vykdoma ne pastate;
11.3.2.4. sąvartynus, priimančius daugiau kaip 10 tonų atliekų per parą arba kurių bendras pajėgumas didesnis kaip 25000 tonų, išskyrus inertinių atliekų sąvartynus;
11.3.2.5. įrenginius, kuriuose, naudojant organinius tirpiklius, atliekamas medžiagų, daiktų arba gaminių paviršiaus apdorojimas – taurinimas, šlichtinimas, dengimas, riebalų
šalinimas, atsparaus vandeniui darymas, klijavimas, dažymas, valymas arba impregnavimas, kuriuose tirpiklių vartojama daugiau kaip 150 kg per valandą arba daugiau kaip 200 tonų
per metus;
11.3.2.6. nuotekų valymo įrenginius, kurių pajėgumas didesnis kaip 100 000 GE;
11.3.2.7. nuotekų valymo įrenginius, kurių pajėgumas didesnis kaip 10 000 GE, kai jie įrengti paviršinio vandens telkinių arba vandenviečių apsaugos zonoje;
11.3.2.8. natūralias nuotekų filtravimo sistemas (didesnio kaip 50 m3 per parą našumo), kai galutinis nuotekų valymas atliekamas tik šiam tikslui skirtoje vietoje natūralios
sanklodos gruntuose, neturint organizuoto nuotekų išleidimo;
11.3.2.9. objektus, kurių statinio projekte numatytas požeminio vandens monitoringas;
11.3.2.10. gėlo vandens tiekimo vandenvietes, kai paimamo ar planuojamo paimti vandens kiekis (vidutinis metinis paėmimas) viršija 100 m3 per parą;
11.3.2.11. natūralaus ir gydomojo mineralinio vandens vandenvietes (neatsižvelgiant į paimamą vandens kiekį);
11.3.2.12. požeminės hidrosferos sausinimo, dirbtinio papildymo ar atsistatymo po sausinimo veiklos vykdymo objektus (jei gali paveikti gyventojų vartojamo ir ekosistemų
funkcionavimą užtikrinančio požeminio vandens išteklius);
11.3.2.13. gėlo vandens tiekimo vandenvietes, esančias rizikos grupei priskirtuose Suvalkijos (kodas LT004031100), Kėdainių–Dotnuvos (kodas LT001031100), viršutinio
devono Stipinų (kodai LT002001100, LT002003400), Joniškio (kodas LT001023400) požeminio vandens baseinuose, kai paimamo ar planuojamo paimti vandens kiekis (vidutinis
metinis paėmimas) yra nuo 10 iki 100 m3 per parą;
11.3.3. ūkio subjektai, kuriems poveikio požeminiam vandeniui monitoringas numatytas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitoje ar PAV sprendime arba statinio projekte,
parengtuose teisės aktuose nustatyta tvarka;
11.3.4. Nuostatų 11.3.1–11.3.3 papunkčiuose nenurodyti ūkio subjektai, eksploatuojantys įrenginius, kuriuose vykdoma TIPK taisyklių I priede išvardintų rūšių ūkinė veikla,
jeigu šiuose įrenginiuose naudojamos, gaminamos ar iš jų išleidžiamos pavojingosios cheminės medžiagos, nurodytos 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB
ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais pakeitimais 3 straipsnyje, ir jeigu dėl įrenginio eksploatavimo yra rizika požeminį vandenį užteršti šiomis
pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis. Šie ūkio subjektai požeminio vandens monitoringo metu turi vertinti tik požeminių vandenų užterštumą atitinkamomis įrenginyje
naudojamomis, gaminamomis ar iš jų išleidžiamomis pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis;
11.3.5. ūkio subjektai, kuriems poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas numatytas Nuotekų dumblo reikalavimuose;
11.3.6. ūkio subjektai, tvarkantys užterštas teritorijas, kuriems poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymas numatytas Ekogeologinių tyrimų ataskaitose arba
baigiamojoje užterštos teritorijos tvarkymo ataskaitoje;
11.4. poveikio drenažiniam vandeniui monitoringą:
11.4.1. ūkio subjektai, vykdantys Nuostatų 11.3.1.11 papunktyje nurodytą veiklą ir skleidžiantys mėšlą ir (ar) srutas tręšiamuose laukuose;
11.4.2. ūkio subjektai, kuriems poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo vykdymas numatytas Nuotekų dumblo reikalavimuose;
11.5. poveikio dirvožemiui monitoringą:
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11.5.1. ūkio subjektai, kuriems poveikio dirvožemiui monitoringo vykdymas numatytas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitoje ar PAV sprendime arba statinio projekte,
parengtuose teisės aktuose nustatyta tvarka;
11.5.2. Nuostatų 11.5.1 papunktyje nenurodyti ūkio subjektai, eksploatuojantys įrenginius, kuriuose vykdoma TIPK taisyklių I priede išvardintų rūšių ūkinė veikla, jeigu šiuose
įrenginiuose naudojamos, gaminamos ar iš jų išleidžiamos pavojingosios cheminės medžiagos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 3 straipsnyje, ir jeigu dėl įrenginio
eksploatavimo dirvožemis gali būti užterštas šiomis pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis. Šie ūkio subjektai dirvožemio monitoringo metu turi vertinti tik dirvožemio užterštumą
atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, gaminamomis ar iš jų išleidžiamomis pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis;
11.5.3. ūkio subjektai, tiriantys ir (ar) naudojantys (išgaunantys) išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius;
11.5.4. ūkio subjektai, kuriems poveikio dirvožemiui monitoringo vykdymas numatytas Nuotekų dumblo reikalavimuose;
11.6. poveikio kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei, kraštovaizdžio vizualinės struktūros pokyčių ir estetinio potencialo monitoringus turi vykdyti ūkio subjektai, kuriems tai
numatyta planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitoje ar PAV sprendime arba statinių projektuose, parengtuose teisės aktuose nustatyta tvarka, arba poveikio biologinei įvairovei,
kraštovaizdžiui monitoringas numatytas ūkio subjekto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, teritorijų ir (ar) strateginio planavimo dokumentuose.
12. Seisminių įvykių monitoringą turi vykdyti ūkio subjektai, tiriantys ir (ar) naudojantys (išgaunantys) išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius.
13. Nuostatų 19 punkte nurodyta monitoringo programą derinanti institucija, remdamasi aplinkos tyrimų rezultatais, motyvuotu sprendimu gali nurodyti ūkio subjektui vykdyti
monitoringą ir šiame skyriuje nenurodytais atvejais.
IV SKYRIUS
MONITORINGO PROGRAMA, JOS RENGIMO IR DERINIMO TVARKA
14. Monitoringas vykdomas pagal ūkio subjekto parengtą ir Nuostatų 19 punkte nustatyta tvarka suderintą ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą (toliau – monitoringo
programa).
15. Kai eksploatuojant Nuostatų 10.5 papunktyje nurodytus kurą deginančius įrenginius ir (ar) 10.7 papunktyje nurodytus kremavimo įrenginius pagal Nuostatų reikalavimus
nereikia rengti nuotekų išleidimo ir (ar) poveikio paviršiniam ar požeminiam vandeniui monitoringo programos, jos nereikia rengti ir dėl iš įrenginių, nurodytų Nuostatų 10.5 ir 10.7
papunkčiuose, išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo. Tokiu atveju išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringas vykdomas pagal LAND 43-2013, VKDĮ normose,
Aplinkosaugos reikalavimuose kremavimo įmonėms nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės arba išmetamų teršalų monitoringo reikalavimus ir Nuostatų VII
skyriuje nurodytus monitoringo vykdymo reikalavimus. Pagal LAND 43-2013, VKDĮ normose, Aplinkosaugos reikalavimuose kremavimo įmonėms nustatytus reikalavimus
vykdomas ir poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas (jei reikalavimai šiai monitoringo rūšiai nustatyti), monitoringo duomenų ir informacijos rinkimas, saugojimas, teikimas.
16. Monitoringo programa rengiama atsižvelgiant į Nuostatų 1 priedo reikalavimus pagal Nuostatų 2 priede pateiktą formą.
17. Ūkio subjektai, nurodyti Nuostatų 11.3.1.1–11.3.1.10, 11.3.1.13, 11.3.2.1–11.3.2.9, 11.3.3 papunkčiuose, monitoringo programą rengia atlikę ekogeologinius tyrimus,
nurodytus Ekogeologinių tyrimų reglamente, patvirtintame Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-104 „Dėl
Ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“ (toliau – Ekogeologinių tyrimų reglamentas); ūkio subjektai, nurodyti Nuostatų 11.3.1.11 ir 11.3.1.12 papunkčiuose, atlikę
hidrogeologinius tyrimus, nurodytus Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos apraše, patvirtintame aplinkos ministro 2010 m.
gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1056 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
18. Ūkio subjektai, nurodyti Nuostatų 11.1.5, 11.3.1.14, 11.5.3 papunkčiuose ir 12 punkte, monitoringo programą rengia atsižvelgdami į Nuostatų 5 priedo reikalavimus ir
tyrimų aikštelėje (gręžimo aikštelė) atlikę ekogeologinius tyrimus, nurodytus Ekogeologinių tyrimų reglamente.
19. Monitoringo programa rengiama ir derinama tokia tvarka:
19.1. kai ūkio subjektas privalo gauti TIPK leidimą ar taršos leidimą, monitoringo programa teikiama šį leidimą išduodančiai institucijai kaip sudedamoji paraiškos gauti ar
pakeisti TIPK leidimą dalis arba paraiškos gauti ar pakeisti taršos leidimą dalis ir derinama kartu su šiomis paraiškomis TIPK taisyklėse ar taršos leidimų taisyklėse nustatyta tvarka.
Ši nuostata netaikoma eksploatuojant Nuostatų 10.5 papunktyje nurodytus kurą deginančius įrenginius ir 10.7 papunktyje nurodytus kremavimo įrenginius, kai taikoma Nuostatų 15
punkte nurodyta monitoringo programos rengimo išimtis;
19.2. Nuostatų 19.1, 19.3, 19.4 ir 19.5 papunkčiuose nenustatytais atvejais:
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19.2.1. ūkio subjektas monitoringo programą teikia derinti Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA) el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per
kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu
atveju monitoringo programa teikiama popieriniu formatu (susegta ar surišta) ir skaitmeninėje laikmenoje. Su monitoringo programa teikiamas lydraštis. Teikiant monitoringo
programą elektroniniu formatu, lydraštis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto
vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti monitoringo programą teikiantį asmenį. Monitoringo programos skaitmeninė rinkmena turi būti pateikta *.docx ar *.odt formatu ir *.pdf
formatu.
19.2.2. jei monitoringo programoje nenumatytas poveikio požeminiam ir (ar) drenažiniam vandeniui monitoringas, AAA per 15 darbo dienų nuo monitoringo programos
gavimo ją išnagrinėja ir raštu teikia pastabas ir pasiūlymus ūkio subjektui arba ją derina;
19.2.3. jei monitoringo programoje, be kitų rūšių monitoringo, numatytas ir poveikio požeminiam ir (ar) drenažiniam vandeniui monitoringas:
19.2.3.1. AAA per 5 darbo dienas monitoringo programą teikia derinti Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT). LGT per 10 darbo dienų nuo
monitoringo programos gavimo iš AAA dienos raštu AAA teikia pastabas ir pasiūlymus programai arba ją derina;
19.2.3.2. AAA, gavusi iš LGT pastabas ir pasiūlymus arba derinimo išvadą, per 10 darbo dienų nuo pastabų ir pasiūlymų arba derinimo išvados iš LGT gavimo dienos raštu
pateikia apibendrintas pastabas ir pasiūlymus ūkio subjektui, teikusiam programą derinti, arba ją derina;
19.2.4. ūkio subjektas, gavęs iš AAA pastabas ir pasiūlymus, pataiso monitoringo programą ir teikia ją pakartotinai derinti Nuostatų 19.2.1 papunktyje nustatyta tvarka.
Pakartotinai derinti pateikta monitoringo programa derinama Nuostatų 19.2.2–19.2.3 papunkčiuose nustatyta tvarka.
19.3. ūkio subjektai, nurodyti Nuostatų 11.1.5, 11.3.1.14, 11.5.3. papunkčiuose ir 12 punkte:
19.3.1. monitoringo programą teikia derinti AAA ir LGT 19.2.1 papunktyje nurodytu būdu;
19.3.2. AAA ir LGT per 15 darbo dienų nuo monitoringo programos gavimo išnagrinėja programą ir raštu ūkio subjektui pateikia pastabas ir pasiūlymus arba ją derina;
19.3.3. ūkio subjektas, gavęs AAA ir LGT pastabas ir pasiūlymus, pataiso monitoringo programą ir teikia pakartotinai derinti Nuostatų 19.3.1 papunktyje nustatyta tvarka.
Pakartotinai derinti pateikta monitoringo programa derinama Nuostatų 19.3.2 papunktyje nustatyta tvarka.
19.4. ūkio subjektai, nurodyti Nuostatų 11.6 papunktyje:
19.4.1. monitoringo programą teikia derinti AAA Nuostatų 19.2.1 papunktyje nurodytu būdu;
19.4.2. kai monitoringo programoje numatytas poveikio valstybės saugomų ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui
monitoringas, AAA per 5 darbo dienas monitoringo programą teikia derinti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT). VSTT per 10 darbo
dienų nuo monitoringo programos gavimo iš AAA dienos raštu pateikia AAA pastabas ir pasiūlymus arba ją derina;
19.4.3. AAA, gavusi iš VSTT pastabas ir pasiūlymus, per 10 darbo dienų nuo pastabų ir pasiūlymų gavimo dienos raštu pateikia apibendrintas pastabas ir pasiūlymus ūkio
subjektui, teikusiam programą derinti, arba ją derina;
19.4.4. ūkio subjektas, gavęs pastabas ir pasiūlymus iš AAA, pataiso monitoringo programą ir teikia ją pakartotinai derinti Nuostatų 19.4.1 papunktyje nustatyta tvarka.
Pakartotinai derinti pateikta monitoringo programa derinama Nuostatų 19.4.2–19.4.3 papunkčiuose nustatyta tvarka;
19.5. ūkio subjektai, kurių monitoringo programoje numatytas tik poveikio požeminiam ir (ar) drenažiniam vandeniui monitoringas:
19.5.1. monitoringo programą teikia derinti LGT per Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos elektronines paslaugas arba el. paštu ar kitomis elektroninėmis
ryšio priemonėmis arba popieriniu formatu (susegta ar surišta) ir skaitmeninėje laikmenoje. Su monitoringo programa teikiamas lydraštis. Teikiant monitoringo programą elektroniniu
formatu, lydraštis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą
ir identifikuoti monitoringo programą teikiantį asmenį. Monitoringo programos skaitmeninė rinkmena turi būti pateikta *.docx ar *.odt formatu ir *.pdf formatu;
19.5.2. LGT ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, monitoringo programą pateikus per Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos elektronines paslaugas, – ne vėliau
kaip per 5 darbo dienas nuo Monitoringo programos gavimo dienos, išnagrinėja programą ir raštu ūkio subjektui pateikia pastabas ir pasiūlymus arba ją derina;
19.5.3. ūkio subjektas, gavęs LGT pastabas ir pasiūlymus, pataiso monitoringo programą ir teikia pakartotinai derinti Nuostatų 19.5.1 papunktyje nustatyta tvarka. Pakartotinai
derinti pateikta monitoringo programa derinama Nuostatų 19.5.2 papunktyje nustatyta tvarka.
20. Kai monitoringo programa rengiama ir derinama Nuostatų 19.2–19.4 papunkčiuose nustatyta tvarka, AAA suderintą programą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu,
el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis teikia ūkio subjektui. Papildomai

176


Taršos mokesčių ir kontrolės naujovės 2021-2022 m. Naujausi aplinkos apsaugos reikalavimai verslui
20.1. kai monitoringo programa rengiama ir derinama Nuostatų 19.2 papunktyje nustatyta tvarka ir programoje numatytas poveikio požeminiam ir (ar) drenažiniam vandeniui
monitoringas, AAA suderintą programą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu, el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis teikia LGT;
20.2. kai monitoringo programa rengiama ir derinama Nuostatų 19.3 papunktyje nustatyta tvarka, AAA ir LGT suderintą programą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu,
el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis teikia ūkio subjektui ir kitoms programą derinusioms institucijoms;
20.3. kai monitoringo programa rengiama ir derinama Nuostatų 19.4 papunktyje nustatyta tvarka, AAA suderintą programą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu, el.
paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis teikia VSTT.
21. Monitoringo programa keičiama:
21.1. kai keičiamas TIPK leidimas ar taršos leidimas;
21.2. TIPK leidimo ar taršos leidimo sąlygose ir (ar) programoje nustatytais atvejais ir terminais;
21.3. kai ji nebeatitinka teisės aktų reikalavimų;
21.4. pasikeitus ūkio subjekto planuojamai vykdyti ir (ar) vykdomai veiklai ir pagal Nuostatų 9–13 punktų nuostatas atsiranda pareiga vykdyti atitinkamą monitoringą;
21.5. kai pasikeičia įrenginį eksploatuojančio ūkio subjekto ar įrenginio pavadinimas arba pasikeičia įrenginį eksploatuojantis ūkio subjektas.
22. Monitoringo programa AAA ir (ar) kitų monitoringo programas derinančių institucijų, motyvuotu sprendimu ar ūkio subjekto motyvuotu prašymu gali būti keičiama
Nuostatų 21 punkte nenumatytais atvejais.
23. Gali būti keičiama tik monitoringo programos dalis (pvz., skyrius, pastraipa, punktas, lentelė). Teikdamas prašymą dėl monitoringo programos ar jos dalies keitimo, ūkio
subjektas Nuostatų 19.2.1, 19.3.1 arba 19.4.1 papunkčiuose nurodyta tvarka teikia AAA derinti pakeistą programą ar atitinkamą programos dalies pakeitimą ir programos ar jos dalies
pakeitimo lyginamąjį variantą. Jei monitoringo programa turi būti keičiama AAA sprendimu, AAA teikia sprendimą ūkio subjektui. Jei monitoringo programa turi būti keičiama kitų
monitoringo programas derinančių institucijų sprendimu, sprendimą priėmusi instituciją jį teikia ūkio subjektui ir kopiją AAA. AAA ar kitų institucijų sprendime turi būti nurodytos
monitoringo programos keitimo priežastys ir terminas, per kurį ūkio subjektas turi pateikti pakeistą monitoringo programą ar jos dalį.
V SKYRIUS
MONITORINGO VYKDYMAS, MONITORINGO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
24. Monitoringas vykdomas laikantis Aplinkos monitoringo įstatyme, šiame Nuostatų skyriuje ir 1 priede nustatytų reikalavimų.
25. Ūkio subjektai privalo stebėjimus, laboratorinius tyrimus ir matavimus (toliau – matavimai) atlikti ir imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti pagal teisės aktuose
nustatytus metodus. Jei teisės aktuose nėra nustatytų metodų – pagal Lietuvos, Europos ar tarptautinių standartų reikalavimus, jei nėra ir šių reikalavimų – pagal parengtas matavimų
ir ėminių ėmimo procedūras.
26. Jei nei teisės aktuose, nei metode, kurį privaloma taikyti pagal teisės akto reikalavimus, nenurodyta matavimų neapibrėžtis ar paklaida, vykdant monitoringą taikomi šie
reikalavimai:
26.1. vykdant ūkio subjektų poveikio paviršiniam ir požeminiam vandeniui ir nuotekų, išleidžiamų į gamtinę aplinką, matavimus, taikomų metodų išplėstinė matavimo
neapibrėžtis turi būti ne didesnė kaip 50 %, taikant daugiklį k=2, kuris atitinka apie 95 % pasikliovimo lygmenį; mažiausia nustatoma teršalo koncentracija (teršalo nustatymo riba)
turi būti mažesnė arba lygi 30 % to teršalo didžiausiai leistinai koncentracijai (toliau – DLK);
26.2. jeigu paviršiniame ir (ar) požeminiame vandenyje (poveikio paviršiniam ir požeminio vandeniui monitoringas), į gamtinę aplinką išleidžiamose nuotekose išmatuota
teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu nustatomą ribą, pateikiant monitoringo duomenis įrašoma taikomo metodo nustatymo riba ir pažymima, kad išmatuota teršalo
koncentracijos vertė yra mažesnė.
27. Jei nėra metodo, atitinkančio Nuostatų 26.1 ir 26.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, monitoringas vykdomas taikant atitinkamus geriausius galimus ir prieinamus
Europos, tarptautinius ar nacionalinius metodus.
28. Vykdant ūkio subjektų taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringą, vadovaujamasi šiais reikalavimais:
28.1. ėminių ėmimo automatiniais ėminių semtuvais kokybė užtikrinima tikrinant siurbiamąją žarną ir jos padėtį, automatinės ėminių ėmimo įrangos ir ėminių indų švarą,
ėminių laikymo temperatūrą;
28.2. automatiniais ėminių semtuvais paimti ėminiai laikomi netinkamais, jeigu:
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28.2.1. baigiant imti paros ėminius per surinkimo indo kraštus išsiliejo nuotekos;
28.2.2. paros ėminių ėmimas nebaigtas per 24 ± 2 valandas;
28.2.3. tikrinant ėminių tūrį, konstatuojama, kad nuokrypis tarp apskaičiuoto paimti tūrio ir išmatuoto tūrio didesnis kaip 5 %.
29. Monitoringą vykdantys ūkio subjektai privalo užtikrinti, kad:
29.1. monitoringo programoje numatytus taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) tyrimus ir
(ar) matavimus atliktų, ėminius laboratoriniams tyrimams imtų laboratorijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus
reikalavimus;
29.2. žemės gelmių geologinius tyrimus atliktų, požeminio vandens ėminius imtų asmenys, turintys leidimą, išduotą LGT Žemės gelmių įstatyme nustatyta tvarka, ir suteikiantį
teisę atlikti požeminio vandens paiešką ir žvalgybą ir (ar) ekogeologinį tyrimą.
30. Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimui, matavimų ir tyrimų atlikimui
taikomos Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisyklės,
patvirtintos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams
tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.
31. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų tyrimai naudojant automatines matavimo sistemas vykdomi pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
normatyvinio dokumento LAND 86:2007 „Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai. Automatinės matavimo sistemos ir tyrimo metodai“, patvirtinto aplinkos ministro 2007 m. gruodžio
3 d. įsakymu Nr. D1-654 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 86:2007 „Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai. Automatinės matavimo
sistemos ir tyrimo metodai“ patvirtinimo“ reikalavimus.
VI SKYRIUS
MONITORINGO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS RINKIMAS, SAUGOJIMAS, TEIKIMAS, VERTINIMAS IR VIEŠINIMAS
32. Ūkio subjektai monitoringo duomenis ir informaciją privalo saugoti:
32.1. technologinių procesų monitoringo – 2 metus;
32.2. išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų ir poveikio aplinkai monitoringo – 10 metų;
32.3. išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nuolatinių matavimų:
32.3.1. monitoringo programoje nustatytų privalomų saugoti matavimų rezultatus – 10 metų;
32.3.2. visų matavimų rezultatus, ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo dokumentus – 2 metus.
33. Ūkio subjektai aplinkos monitoringo duomenis ir informaciją privalo pateikti AAA, kitoms monitoringo programoje nurodytoms institucijoms tokia tvarka (jei monitoringo
programoje nenustatyta kitaip):
33.1. einamųjų kalendorinių metų praėjusių ketvirčių technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys, nurodyti
Nuostatų 3 priede, saugomi ūkio subjekte ir pateikiami AAA ir AAD pareikalavus;
33.2. pagal Nuostatų 4 priede pateiktą formą kalendoriniams metams pasibaigus rengiama ūkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaita (toliau – monitoringo ataskaita), kurioje:
33.2.1. pateikiami monitoringo praėjusių kalendorinių metų Nuostatų 4 priedo II ir III skyriuose nurodyti poveikio aplinkai monitoringo duomenys, šių duomenų analizė ir
išvados;
33.2.2. kas 5 metus arba motyvuotu monitoringo programas derinančių institucijų sprendimu ar motyvuotu ūkio subjekto prašymu kitais terminais pateikiama Nuostatų 4 priedo
IV skyriuje nurodyta informacija – apibendrinta poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaita su duomenų analize ir išvadomis (toliau – apibendrinanti ataskaita).
Apibendrinanti ataskaita teikiama LGT per Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos elektronines paslaugas, el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis arba
popieriniu formatu (susegta ar surišta) ir skaitmeninėje laikmenoje;
33.3. praėjusių kalendorinių metų monitoringo ataskaita iki kitų metų kovo 1 d. pateikiama AAA per IS „AIVIKS“, el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Teikiant monitoringo ataskaitą el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, ataskaita teikiama su lydraščiu, pasirašytu kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuota
elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti aplinkos monitoringo ataskaitą teikiantį asmenį. Jei monitoringo

178


Taršos mokesčių ir kontrolės naujovės 2021-2022 m. Naujausi aplinkos apsaugos reikalavimai verslui
ataskaita pateikiama ne per IS „AIVIKS“, AAA ją persiunčia AAD. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys, parengti pagal Nuostatų 4 priedo II skyriaus 3 lentelę,
pateikiami LGT per Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos elektronines paslaugas, el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis;
33.4. praėjusių kalendorinių metų ŠESD ataskaita, parengta vadovaujantis 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/2066 dėl išmetamų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr.
601/2012, teikiamos Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
34. AAA ar kita institucija, kuriai pagal monitoringo programą turi būti teikiami monitoringo duomenys, gavusi Nuostatų 33 punkte nurodytus duomenis ar ataskaitas, įvertina
juos ir nustačiusi, kad pateikti duomenys ar ataskaita neatitinka Nuostatų reikalavimų, pateikti neišsamūs, netikslūs ar klaidingi duomenys, per IS „AIVIKS“, paštu, el. paštu ar kitomis
elektroninių ryšių priemonėmis informuoja apie tai ūkio subjektą, nurodo ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų terminą trūkumams ištaisyti. Pataisyta ataskaita teikiama ir vertinama šiame
punkte nustatyta tvarka.
35. Kai AAA pateiktoje monitoringo ataskaitoje:
35.1. su kitais ūkio subjekto monitoringo duomenimis pateikiami ir poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys ir (ar) duomenų analizė ir išvados, AAA ataskaitą
teikia nagrinėti LGT. Per 15 darbo dienų nuo aplinkos monitoringo ataskaitos gavimo dienos LGT, įvertinusi pateiktą ataskaitą, raštu informuoja ūkio subjektą ir AAA, jei nustatoma,
kad ataskaita neatitinka Nuostatų reikalavimų, pateikti neišsamūs, netikslūs ar klaidingi duomenys, nurodo ūkio subjektui ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų terminą trūkumams ištaisyti.
Pataisyta ataskaita teikiama 33 p. nustatyta tvarka;
35.2. pateikiama ūkio subjekto veiklos poveikio valstybės saugomų ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui monitoringo
ataskaita, AAA ją teikia nagrinėti VSTT. Per 15 darbo dienų nuo aplinkos monitoringo ataskaitos gavimo dienos VSTT, įvertinusi pateiktą ataskaitą, raštu informuoja ūkio subjektą
ir AAA, kad ataskaita pateikta tinkamai arba pateikia pastabas ir pasiūlymus, jei nustatoma, kad pateikta ataskaita neatitinka Nuostatų reikalavimų, pateikti neišsamūs, netikslūs ar
klaidingi duomenys, nurodoa ūkio subjektui ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų terminą trūkumams ištaisyti. Pataisyta ataskaita teikiama 33 p. nustatyta tvarka.
36. Kai LGT pateikiama poveikio požeminiam vandeniui apibendrinančioji ataskaita, LGT ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, ataskaitą pateikus per Valstybinės požeminio
vandens informacinės sistemos elektronines paslaugas, – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ataskaitos gavimo dienos, išnagrinėja ataskaitą ir raštu ūkio subjektui pateikia pastabas
ir pasiūlymus arba ją derina; rašto kopiją LGT pateikia AAA, išskyrus atvejus, kai poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys, duomenų analizė ir išvados gauti vykdant
monitoringo programą, suderintą Nuostatų 19.5 p. nustatyta tvarka.
37. Monitoringo duomenys yra vieši ir ūkio subjektas turi užtikrinti, kad jie būtų lengvai prieinami visuomenei:
37.1. ūkio subjektai, vykdantys taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą, paviršinį vandenį nuolatinius matavimus, privalo viešai savo interneto svetainėje skelbti ir nuolat
atnaujinti Nuostatų 32.3 papunktyje nurodytų matavimų rezultatus;
37.2. praėjusių kalendorinių metų ŠESD stebėsenos ataskaitas skelbia AAA vadovaudamasi Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų
prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašu,
patvirtintu aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje
dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
37.3. praėjusio metų ketvirčio technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo duomenis (Nuostatų 3 priede nurodyti
duomenys), praėjusių kalendorinių metų monitoringo ataskaitą (Nuostatų 4 priede nurodyti duomenys) ūkio subjektai skelbia savo interneto svetainėje. Monitoringo duomenys ir
ataskaitos skelbiami Nuostatų 3 ir 4 prieduose nurodyta forma. Nuostatų 3 priede nurodyti duomenys paskelbiami per 30 darbo dienų nuo metų ketvirčio pabaigos (išskyrus 2021 m.
pirmo ketvirčio), Nuostatų 4 priede nurodyti duomenys ir ataskaitos paskelbiami per 30 darbo dienų nuo monitoringo ataskaitų pateikimo AAA ar LGT dienos (išskyrus 2020 m.
monitoringo ataskaitas). Jei ūkio subjektas neturi interneto svetainės, jis privalo sudaryti galimybę visuomenei susipažinti su šiame papunktyje nurodytais monitoringo duomenimis ir
ataskaitomis, pvz., skelbti skelbimo lentoje, viešai prieinamoje ūkinės veiklos vietoje. Ūkio subjektai, neskelbiantys monitoringo duomenų ir monitoringo ataskaitų interneto svetainėje,
apie tai informuoja AAA ir, jei vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas, – LGT. 2020 m. monitoringo ataskaitas ir 2021 m. pirmo ketvirčio technologinių procesų
monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo duomenis ūkio subjektai turi paskelbti iki 2021 liepos 1 d.
37.4. ūkio subjektai (išskyrus viešuosius geriamojo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus), kurie per parą išgauna daugiau kaip 100 m3 paviršinio ir (ar) požeminio vandens
ir (ar) per parą į aplinką išleidžia daugiau kaip 100 m3 nuotekų (išskyrus paviršines), privalo viešai savo interneto svetainėje skelbti kiekvieną mėnesį atnaujinamą informaciją apie
paimamo vandens (kiekvieno vandens paėmimo įrenginio, požeminio vandens vandenvietės) ir išleidžiamų nuotekų (kiekvieno išleistuvo) kiekį. Šiame papunktyje nurodyti duomenys
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pradedami viešai skelbti nuo 2021 m. liepos 1 d.; iki kiekvieno mėnesio 5 d. papildomi nauja informacija apie paimamo vandens ir išleidžiamų nuotekų kiekį. Nuo 2023 m. liepos 1
d. interneto svetainėje turi būti skelbiami paskutinių dvejų metų kiekvieno mėnesio duomenys.
38. AAA, LGT, VSTT pagal kompetenciją analizuoja ūkio subjektų aplinkos monitoringo duomenis ir ataskaitas, vertina, ar ūkio subjektų veikla nedaro neleistino neigiamo poveikio
aplinkai. AAD, vykdydamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pagal kompetenciją ir poreikį naudoja ūkio subjektų aplinkos monitoringo duomenis ir ataskaitas.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR ATSAKOMYBĖ
39. Nuostatų prieduose nurodyti duomenų subjekto duomenys tvarkomi įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nuostatas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
40. AAA nuolat kaupia duomenis apie suderintas monitoringo programas, jų keitimą, galiojimą.
41. Nuostatų reikalavimus pažeidę asmenys traukiami atsakomybėn teisės aktuose nustatyta tvarka.
_________________
Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų
1 priedas
ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO VYKDYMO REIKALAVIMAI
I SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS
1. Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringas vykdomas tokia tvarka:
1.1. eksploatuojant atliekų deginimo įrenginius ar bendro atliekų deginimo įrenginius, matuojami technologinių procesų parametrai, nurodyti Atliekų deginimo
aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių
reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai);
1.2. eksploatuojant atominės energetikos objektus, matuojami technologinių procesų parametrai, nurodyti Drūkšių ežero šiluminės apkrovos, vandens temperatūros apribojimų
ir stebėsenos (monitoringo) reikalavimų apraše, patvirtintame aplinkos ministro 2011 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. D1-151 „Dėl Drūkšių ežero šiluminės apkrovos, vandens
temperatūros apribojimų ir stebėsenos (monitoringo) reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
1.3. vykdant anglies dioksido geologinio saugojimo veiklą Lietuvos Respublikos anglies dioksido geologinio saugojimo įstatyme nustatyta tvarka, technologinių procesų
monitoringas vykdomas Lietuvos geologijos tarnybos (toliau – LGT) nustatyta tvarka;
1.4. eksploatuojant didelius kurą deginančius įrenginius, matuojami technologinių procesų parametrai, nurodyti Specialiuosiuose reikalavimuose dideliems kurą deginantiems
įrenginiams, patvirtintuose aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 „Dėl Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ (toliau
– Specialieji DKDĮ reikalavimai);
1.5. eksploatuojant kremavimo įrenginius, matuojami technologinių procesų parametrai, nurodyti Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms apraše, patvirtintame
aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-357 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aplinkosaugos reikalavimai
kremavimo įmonėms).
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II SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
PIRMASIS SKIRSNIS
IŠMETAMŲ Į APLINKOS ORĄ TERŠALŲ MONITORINGAS
2. Išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringas vykdomas nuolatinio ar nenuolatinio matavimo būdu:
2.1. nuolatinio matavimo būdu monitoringas vykdomas šio priedo 8 punkte nurodytais atvejais;
2.2. nenuolatinio matavimo būdu monitoringas vykdomas:
2.2.1. šio priedo 8 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytais atvejais (kai jie nustatyti);
2.2.2. 2.2.1 papunktyje nenurodytais atvejais, kai taršos šaltinio išmetamo į aplinkos orą teršalo pavojingumo rodiklis (toliau – TPR), apskaičiuotas pagal šio priedo 3 punktą,
lygus 10 arba didesnis.
3. Išmetamo į aplinkos orą teršalo pavojingumo rodiklis TPR apskaičiuojamas taip:
(1)
TPR = (Mm/RV)a
čia:
Mm – iš visų taršos šaltinių didžiausias leidžiamas išmesti teršalo kiekis (tonomis per metus);
RV – teršalo (išskyrus kietąsias daleles) paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė (mg/m3), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai. Kietųjų dalelių išmetimo atveju, kai visas
kietųjų dalelių kiekis arba jų dalis išmetama deginant kurą ar atliekas, RV yra 0,05 mg/m3, kitais atvejais – 0,15 mg/m3. Jei teršalui nustatyta nacionalinė norma, tačiau nenustatyta
paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, TPR nustatyti taikomas 50 % pusės valandos ribinės aplinkos oro užterštumo vertės dydis. Jei teršalui nustatyta ES norma, tačiau nenustatyta
paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, TPR nustatyti taikoma metinė ribinė ar siektina aplinkos oro užterštumo vertė arba paros 8 valandų maksimalaus vidurkio ribinė ar siektina
aplinkos oro užterštumo vertė;
a – pastovus dydis, priklausantis nuo išmetamo į aplinkos orą teršalo grupės, nurodytos Apmokestinamų teršalų sąrašo ir grupių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“, II skyriuje. I grupės teršalo pastovus dydis „a“ lygus 1,7; II –
1,3; III –1,0; IV – 0,9; azoto oksidų (kaip azoto dioksido) – 1,3; sieros dioksido – 1,0; dulkių (kietųjų dalelių) – 0,9; vanadžio pentoksido – 1,7.
4. Jeigu taršos šaltinio išmetamo į aplinkos orą teršalo TPR<10, šio teršalo monitoringas nevykdomas.
5. Visi ūkio subjekto aplinkos oro taršos šaltiniai skirstomi į pirmąją ir antrąją kategoriją pagal kiekvieną iš taršos šaltinio išmetamą teršalą:
5.1. pirmajai kategorijai priskiriami:
taršos šaltiniai,
(2)
jei Cm/RV > 0,5,
kai M/(RV × H) > 0,01,
ir taršos šaltiniai, išmetantys teršalus po valymo įrenginių, kurių vidutinis valymo efektyvumas didesnis kaip 85 %,
jei (Cm/RV) > 0,1, (3)
kai M/(RV × H) > 0,002,
čia:
Cm – pagal taršos sklaidos skaičiavimus nustatyta teršalo didžiausia koncentracija aplinkos ore (mg/m3) esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms;
RV – teršalui, įrašytam į Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašą ir ribines aplinkos oro užterštumo vertes, patvirtintą Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (toliau
– teršalai, kuriems nustatyta nacionalinė norma; nacionalinės normos) nustatyta pusės valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė (mg/m3) (jei pusės valandos ribinė aplinkos oro
užterštumo vertė nenustatyta, taikoma paros ribinė aplinkos oro užterštumo vertė) arba nurodytam Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu,
anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normose, patvirtintose aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl
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Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“, arba Aplinkos oro
užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenas siektinose vertėse, patvirtintose aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-153/V246 „Dėl Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinų verčių patvirtinimo“ (toliau – teršalai, kuriems nustatyta ES norma; ES normos) nustatyta valandos
ribinė aplinkos oro užterštumo vertė (mg/m3) (jei valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė nenustatyta, taikoma mažiausiam vidurkinimo laikotarpiui nustatyta ribinė ar siektina
aplinkos oro užterštumo vertė);
M – iš taršos šaltinio leidžiamas išmesti maksimalus teršalo kiekis (g/s);
H – taršos šaltinio aukštis nuo žemės paviršiaus, m. Kai H<10 m, skaičiuojama, kad H=10 m;
5.2. antrajai kategorijai priskiriami taršos šaltiniai, neatitinkantys pirmosios kategorijos taršos šaltinių kriterijų, nurodytų šio priedo 5.1 papunktyje, ir taršos šaltiniai,
kuriems Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime, išduotame pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisykles, patvirtintas aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės, TIPK leidimas) ar taršos leidime, išduotame pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles,
patvirtintas aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taršos
leidimų taisyklės, taršos leidimas), leistinos taršos normatyvai nustatyti pagal faktinį išmetamų teršalų kiekį.
6. Teršalo, išmetamo iš taršos šaltinio, kuris pagal šį teršalą priskirtas pirmajai kategorijai, monitoringas vykdomas tolygiai paskirsčius 4 kartus per metus, atliekant pakankamą
matavimų ir (ar) ėminių paėmimo skaičių.
7. Teršalo, išmetamo iš taršos šaltinio, kuris pagal šį teršalą priskirtas antrajai kategorijai, monitoringas vykdomas ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Kai yra vienodų taršos
šaltinių pagal išmetamą teršalo kiekį, matavimus pakanka atlikti viename iš jų, kiekvienais metais keičiant pasirinktą taršos šaltinį.
8. Išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringas nuolatinio matavimo būdu atliekamas:
8.1. dideliuose kurą deginančiuose įrenginiuose, – vadovaujantis Specialiaisiais DKDĮ reikalavimais;
8.2. atliekų deginimo ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose, – vadovaujantis Atliekų deginimo aplinkosauginiais reikalavimais;
8.3. organinius tirpiklius naudojančiuose įrenginiuose, – vadovaujantis Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių
įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių,
susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Lakiųjų organinių
junginių išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklės);
8.4. kremavimo įrenginiuose, – vadovaujantis Aplinkosaugos reikalavimais kremavimo įmonėms;
8.5. kituose įrenginiuose, kai nuolatiniai matavimai numatyti šių įrenginių eksploatavimui patvirtintuose teisės aktuose ar geriausius prieinamus gamybos būdus (toliau – GPGB)
reglamentuojančiuose dokumentuose.
9. Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ėminių ėmimo ir matavimo reikalavimai nurodyti teršalo nustatymo metoduose ir Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatų (toliau – Nuostatai) 30 ir 31 punktuose išvardintuose teisės aktuose.
ANTRASIS SKIRSNIS
SU NUOTEKOMIS IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
10. Nuostatų 10 punkte nurodyti ūkio subjektai, vykdydami su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringą, privalo:
10.1. atlikti išleidžiamų buitinių, gamybinių, komunalinių nuotekų kiekio ir debito matavimus arba skaičiavimus vadovaujantis 11 punktu;
10.2. atlikti teršalų ir (ar) parametrų matavimus ir imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti vadovaujantis šio priedo 11–24 punktuose nurodytais reikalavimais.
11. Ūkio subjektų išleidžiamų nuotekų kiekio, debito matavimai arba skaičiavimai turi būti atliekami:
11.1. matuojant automatiniais debito matavimo įrenginiais, kai į gamtinę aplinką išleidžiama:
11.1.1. komunalinės nuotekos iš 2000 gyventojų ekvivalento (toliau – GE) ar didesnių aglomeracijų;
11.1.2. 150 m3 ir daugiau gamybinių nuotekų per parą;
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11.2. matuojant debito matavimo įrenginiais (automatiniai debito matavimo įrenginiais, matavimo slenksčiu, Venturi lataku, diafragma, tūta) arba įvertinant nuotekų kiekį
netiesioginiais būdais (pagal siurblių darbo laiką ir galingumą, priėmimo rezervuaro tūrio ir siurblio (-ių) įsijungimų skaičių ar kt.), kai:
11.2.1. į paviršinius vandens telkinius išleidžiama:
11.2.1.1. komunalinės nuotekos iš mažesnių kaip 2000 GE aglomeracijų;
11.2.1.2. mažiau kaip 150 m3 gamybinių nuotekų per parą;
11.2.1.3. 5 m3 ir daugiau buitinių nuotekų per parą;
11.2.2. į natūralias nuotekų filtravimo sistemas, kuriose galutinis nuotekų valymas atliekamas tik šiam tikslui skirtose vietose natūralios sanklodos gruntuose ir nėra organizuoto
nuotekų išleidimo, išleidžiama 50 m3 ir daugiau gamybinių nuotekų per parą;
11.3. išleidžiamų buitinių ir (ar) gamybinių nuotekų kiekį apskaičiuojant pagal vandens apskaitos prietaisų rodmenis arba Vandens naudojimo normas RSN 26-90, patvirtintas
Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76 (skelbiama Aplinkos
apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt), jei išleidžiamų nuotekų kiekio neprivaloma matuoti vienu iš šio priedo 11.1 ir 11.2 papunkčiuose nurodytų būdų.
12. Ūkio subjektai teršalų ir (ar) parametrų matavimus turi atlikti:
12.1. išleidžiamose nuotekose;
12.2. nuotekose prieš valymą – kai eksploatuoja gamybinių, buitinių ar komunalinių nuotekų valymo įrenginius ir išleidžia nuotekas į gamtinę aplinką ir pagal Nuotekų tvarkymo
reglamento reikalavimus privalo įvertinti nuotekų išvalymo efektyvumą;
12.3. iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje – kai išleidžia vandenį iš žuvininkystės tvenkinių arba nustatyti reikalavimai išleidžiamam aušinimo vandeniui.
13. Matuojami teršalai ir (ar) parametrai nustatomi įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų
registro sukūrimo ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/, vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, Atliekų
deginimo aplinkosauginiais reikalavimais.
14. Žuvininkystės tvenkinių vandens ėminiai imami kaip nurodyta Nuotekų tvarkymo reglamento 6 priede.
15. Atliekų deginimo ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose išmetamųjų dujų valymo metu susidarančių nuotekų matavimai atliekami vadovaujantis Atliekų deginimo
aplinkosauginių reikalavimų VIII ir IX skyriuose nustatytais reikalavimais.
16. Atliekant teršalų ir (ar) parametrų matavimus išleidžiamose buitinėse, gamybinėse (įskaitant aušinimo vandenį), komunalinėse ar paviršinėse nuotekose, minimalus metinis
ėminių ėmimo dažnis nustatomas pagal 1 lentelėje nurodytus kriterijus.
Minimalus metinis ėminių ėmimo dažnis išleidžiamose nuotekose
Eil.
Nr.
1.
2.

3.
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Nuotekų išleidimo vieta

Gamtinė aplinka

Nuotekų tipas

Komunalinės,
buitinės

Nuotekų valymo įrenginio dydis /
išleidžiamų nuotekų kiekis
nuo 5 m3 iki 1 999 GE
nuo 2 000 iki
9 999 GE

nuo 10 000 iki

1 lentelė
Matavimų
dažnis

Pastabos

kartą per
ketvirtį
kartą per
mėnesį

kartą per
mėnesį

Jeigu 2 metus nuotekų užterštumo lygis atitinka TIPK, taršos leidime
nustatytus reikalavimus, vėlesniais metais pakanka imti ėminius kartą
per ketvirtį. Tačiau jei vienas iš ėminių neatitinka nuotekų užterštumo
normų, vėliau ėminiai turi būti imami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.


Taršos mokesčių ir kontrolės naujovės 2021-2022 m. Naujausi aplinkos apsaugos reikalavimai verslui
49 999 GE
4.

50 000 ir daugiau GE

5.

Gamybinės,
aušinimo
vanduo

8.
9.
10.

Nuotakynas

kartą per
mėnesį

50 ir daugiau m3/d

2 kartus per
mėnesį

Paviršinės

-

kartą per
ketvirtį

Komunalinės

50 ir daugiau m3/d

kartą per
ketvirtį

iki 500 m3/d

kartą per
ketvirtį

500 ir daugiau m3/d

kartą per
mėnesį

6.

7.

iki 50 m3/d

2 kartus per
mėnesį

Gamybinės,
aušinimo
vanduo

Jeigu 2 metus nuotekų užterštumo lygis atitinka TIPK, taršos leidime
nustatytus reikalavimus, vėlesniais metais pakanka imti ėminius kartą
per ketvirtį. Tačiau jei vienas iš ėminių neatitinka nuotekų užterštumo
normų, vėliau ėminiai turi būti imami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
Jeigu 2 metus nuotekų užterštumo lygis atitinka TIPK, taršos leidime
nustatytus reikalavimus, vėlesniais metais pakanka imti ėminius kartą
per mėnesį. Tačiau jei vienas iš ėminių neatitinka nuotekų užterštumo
normų, vėliau ėminiai turi būti imami ne rečiau kaip 2 kartus per
mėnesį.

Jeigu 2 metus nuotekų užterštumo lygis atitinka TIPK, taršos leidime
nustatytus reikalavimus, vėlesniais metais pakanka imti ėminius kas
2 mėnesius. Tačiau jei vienas iš ėminių neatitinka nuotekų užterštumo
normų, vėliau ėminiai turi būti imami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

17. Jeigu prioritetinių medžiagų, nurodytų Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede, koncentracija išleidžiamose nuotekose ne mažiau kaip 5 laboratoriniuose tyrimuose (bent
vienas iš jų valstybinis laboratorinis tyrimas) iš eilės buvo lygi arba mažesnė už aplinkos kokybės standartą, išreikštą kaip didžiausia leidžiama koncentracija (toliau – DLK-AKS)
vidaus paviršiniuose vandenyse (kai DLK-AKS nenustatyta, už aplinkos kokybės standartą, išreikštą kaip metinė vidutinė vertė (toliau – MV-AKS) vidaus paviršiniuose vandenyse),
šių medžiagų (neatsižvelgiant į išleidžiamų nuotekų kiekį) minimalus metinis ėminių ėmimo dažnis išleidžiamose nuotekose gali būti sumažinamas iki 1 karto per metus..
18. Atliekant teršalų ir (ar) parametrų matavimus nuotekose prieš valymą, ėminių ėmimo dažnis turi atitikti ėminių ėmimo dažnį išleidžiamose nuotekose.
19. Atliekant teršalų ir (ar) parametrų matavimus iš paviršinio vandens telkinio aušinimui paimtame vandenyje, ėminiai turi būti imami:
19.1. tokiu pat dažnumu kaip išleidžiamame aušinimo vandenyje, kai jo į gamtinę aplinką išleidžiama mažiau kaip 50 m3 per parą;
19.2. kartą per mėnesį, kai per parą į gamtinę aplinką išleidžiama 50 m3 ir daugiau aušinimo vandens.
20. Kai ūkio subjekto išleidžiamose nuotekose viršijamos Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytos į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumo normos arba TIPK ar
taršos leidime nurodyti leidžiamos taršos normatyvai, Nuostatų 19 punkte nurodytą ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą (toliau – monitoringo programa) derinanti
institucija gali pareikalauti keisti monitoringo programoje nurodytą ėminių ėmimo dažnumą.
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21. Atliekant teršalų ir (ar) parametrų matavimus, nuotekų ėminiai turi būti imami automatiniais ėminių semtuvais. Ūkio subjektas turi užtikrinti, kad automatinių semtuvų
dalys, kontaktuojančios su ėminiu, būtų pagamintos iš inertiškų medžiagų, kurios nepaveiktų nuotekų ėminio sudėties; ėminių tara turi atitikti standarto LST EN ISO 5667-3 „Vandens
kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas“ reikalavimus. Ėminiai imami toje pačioje, tiksliai nustatytoje vietoje:
21.1. iš 2000 GE ar didesnių aglomeracijų / taršos šaltinių į gamtinę aplinką išleidžiamose buitinėse, komunalinėse, gamybinėse nuotekose. Šis reikalavimas netaikomas, kai
nuotekos prieš išleidimą į gamtinę aplinką kaupiamos sukauptuvuose, iš kurių išleidžiamos periodiškai;
21.2. iš 100 000 GE ar didesnių aglomeracijų surinktose nuotekose prieš valymą.
22. Ėminių ėmimo vietos turi būti įrengtos taip, kad būtų galima paimti ėminius teršalų tyrimams atlikti ir (ar) išmatuoti parametrus, vykdant tiek monitoringo programoje
numatytus tyrimus, tiek ir valstybinius laboratorinius tyrimus.
23. Nuotekų ėminiai turi būti imami vadovaujantis LST EN ISO 5667-1, LST EN ISO 5667-3, LST EN ISO 5667-10, LST EN ISO 5667-20.
24. Iš paviršinio vandens telkinio paimto vandens ėminiai turi būti imami vadovaujantis LST EN ISO 5667-1, LST EN ISO 5667-3, ISO 5667-4, ISO 5667-6, LST EN
ISO 5667-20.
III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS
PIRMASIS SKIRSNIS
POVEIKIO APLINKOS ORO KOKYBEI MONITORINGAS
25. Poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas vykdomas nuolatinių matavimų, nenuolatinių matavimų ar matematinio modeliavimo būdu.
26. Nuolatinių matavimų būdas taikomas teršalams, kuriems nustatyta ES norma, kuriems teisės aktuose nustatyta 1 valandos ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, o
koncentracija aplinkos ore, įvertinta modeliuojant taršos sklaidą, be foninio aplinkos oro užterštumo, viršija Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 596 „Dėl Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aplinkos oro kokybės vertinimo
tvarka) žmonių sveikatos apsaugai nustatytą viršutinę vertinimo ribą (toliau – viršutinė vertinimo riba). Teršalo koncentracija aplinkos ore matuojama nuolat ir minimalus duomenų
surinkimas per metus turi siekti 90 % galimų surinkti duomenų.
27. Nuolatiniams matavimams taikomos atitinkamos Nuostatų 30 punkte nurodyto teisės akto nuostatos.
28. Nenuolatinių matavimų būdas taikomas, kai:
28.1. teršalų, kuriems nustatyta ES norma, koncentracija aplinkos ore, įvertinta modeliuojant taršos sklaidą be foninio aplinkos oro užterštumo, neviršija Aplinkos oro kokybės
vertinimo tvarkoje nustatytos mažiausio vidurkinimo laikotarpio viršutinės vertinimo ribos. Šiuo atveju teršalų koncentracija aplinkos ore matuojama ne rečiau kaip kartą per 5 metus,
atlikus aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių
patvirtinimo“, nustatyta tvarka (toliau – teršalų inventorizacija); matavimų minimali laiko aprėptis turi siekti bent 14 % metinio laiko, t. y. atliekamas ne mažiau kaip vienas (atsitiktinę
dieną) matavimas per savaitę ištisus metus arba matavimai atliekami aštuonias savaites, tolygiai paskirstytas per metus;
28.2. teršalų, kuriems nustatyta nacionalinė norma, pagal šio priedo 3 punktą apskaičiuotas TPR yra didesnis kaip 104 (TPR>104). Teršalo koncentracija aplinkos ore turi būti
matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį veikiant įrenginiui. Ūkio subjekto motyvuotu prašymu, Nuostatų 19 punkte nurodyta monitoringo programą derinanti institucija gali
nustatyti atlikti ne mažiau kaip 4 tolygiai per metus paskirstytus teršalo koncentracijos aplinkos ore matavimus, kai pagal programą ir (ar) vykdant valstybinę aplinkos apsaugos
kontrolę atliktų matavimų duomenys rodo, kad per pastaruosius 12 mėn. nurodyto teršalo koncentracija aplinkos ore yra mažesnė kaip 0,8 to teršalo pusės valandos ribinės aplinkos
oro užterštumo vertės dydžio, jei tokios nėra – 0,8 paros ribinės aplinkos oro užterštumo vertės dydžio;
28.3. vienoje vietoje (tvarte ar tvartų grupėje) laikant 1200 ar daugiau sutartinių gyvulių atitinkantį kiaulių (įskaitant paršavedes, kuilius, paršelius) skaičių, teršalų, kuriems
nustatyta nacionalinė norma, koncentracija aplinkos ore, įvertinta modeliavimo būdu, neviršija ribinių aplinkos oro užterštumo verčių. Teršalo koncentracija aplinkos ore per metus
matuojama ne mažiau kaip 6 kartus, iš kurių 4 – laikotarpiu, kai pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
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ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, tręšiama
mėšlu ir (ar) srutomis. Teršalų koncentracija aplinkos ore turi būti matuojama ne rečiau kaip kartą per 5 metus.
29. Nenuolatiniams matavimams taikomos atitinkamos Nuostatų 30 punkte nurodyto teisės akto nuostatos.
30. Matematinio modeliavimo būdas taikomas teršalams, kuriems nustatyta ES norma ir kurių koncentracija aplinkos ore, įvertinta modeliuojant taršos sklaidą be foninio
aplinkos oro užterštumo, neviršija Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkoje nustatytos mažiausio vidurkinimo laikotarpio žemutinės vertinimo ribos. Poveikio aplinkos orui vertinimas
atliekamas po teršalų inventorizacijos. Ūkinės veiklos poveikį aplinkos orui šiuo būdu vertinti taikomos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl Teršalų
sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ nuostatos; teršalų
sklaidos skaičiavimo modeliai pasirenkami pagal Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijas, patvirtintas
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 „Dėl Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių
pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“.
31. Išsamesni šiame priedo skirsnyje nurodytų matavimo metodų taikymo reikalavimai pateikti Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkoje, ES ir nacionalinėse normose.
ANTRASIS SKIRSNIS
POVEIKIO PAVIRŠINIAM, POŽEMINIAM, DRENAŽINIAM VANDENIUI MONITORINGAS
32. Ūkio subjektų poveikio paviršiniam vandeniui monitoringas vykdomas laikantis šių reikalavimų:
32.1. tekančiuose paviršiniuose vandens telkiniuose (upės, upeliai, kanalai) ėminiai imami aukščiau nuotekų išleistuvo ūkio subjekto išleistų teršalų nepaveiktoje vietoje, po
visiško nuotekų susimaišymo apytiksliai 0,5 km žemiau išleistuvo. Žemiau nuotekų išleidimo vietos paimtas ėminys turi charakterizuoti bendrą vandens sudėtį pagal tėkmę, t. y.
paėmimo vietoje nuotekos turi būti pakankamai susimaišiusios (ne mažiau kaip 80 %) su upės, upelio, kanalo vandeniu. Stebimoje upės, upelio, kanalo ruože, kai yra keli taršos
šaltiniai, vienas ėminys imamas aukščiau pirmojo taršos šaltinio, kitas – žemiau paskutiniojo;
32.2. pratakiuose vandens telkiniuose (ežerai, tvenkiniai) su greita vandens apykaita vienas ėminys imamas neteršiamoje vietoje, t. y. aukščiau išleistuvo, kitas – 0,5 km žemiau
išleistuvo;
32.3. vandens telkiniuose (ežerai, tvenkiniai) su lėta vandens apykaita arba stovinčiu vandeniu ėminių ėmimo skaičius priklauso nuo telkinio dydžio. Vienas ėminys imamas
antropogeninės taršos nepaveiktoje vietoje, antras – teršalų išleidimo vietoje, kiti (ne mažiau kaip 2) – 0,5 km atstumu į abi puses nuo nuotekų išleistuvo. Kai vandens telkinys mažesnis
kaip 0,5 km2, vienas ėminys imamas teršalų išleidimo vietoje, kitas – ne toliau kaip 0,5 km nuo išleistuvo;
32.4. paviršiniuose vandens telkiniuose nustatomi parametrai:
32.4.1. pH, temperatūra, vandenyje ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS), cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), amonio
azotas, nitratai, nitritai, bendras azotas, fosfatai, bendras fosforas;
32.4.2. ūkinei veiklai būdingi teršalai, nustatomi nuotekose (įskaitant ir biologinės taršos parametrus);
32.4.3. vandens debitas (tekančiuose vandens telkiniuose);
32.5. vandens ėminiai turi būti imami vadovaujantis LST EN ISO 5667-1, LST EN ISO 5667-3:2006, ISO 5667-4, ISO 5667-6;
32.6. paviršinio vandens ėminiai ir nuotekų ėminiai imami tokiu pat dažnumu ir tuo pačiu metu.
33. Ūkio subjektų, nurodytų Nuostatų 11.2.2 papunktyje, motyvuotu prašymu, Nuostatų 19 punkte nurodyta monitoringo programą derinanti institucija gali leisti pakeisti ūkio
subjektų poveikio aplinkai monitoringo planą sumažindama poveikio paviršiniam vandeniui monitoringo apimtį, jei ūkio subjektas, ne mažiau kaip vienerius metus vykdęs poveikio
paviršiniam vandeniui monitoringą, įrodo, kad dėl teršalų, išleistų su gamybinėmis nuotekomis, teršalų koncentracija paviršiniame vandens telkinyje pagal šiuos teršalus neviršija
Nuotekų tvarkymo reglamento 1 ir (ar) 2 prieduose, teisės aktuose nustatytų DLK priimtuvui arba esama paviršinio vandens telkinio ekologinė būklė nepablogėjo viena klase pagal
hidrocheminius parametrus.
34. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas vykdomas šia tvarka:
34.1. ūkio subjektai, nurodyti Nuostatų 11.3.1.11 ir 11.3.1.12 papunkčiuose, požeminio vandens monitoringą vykdo Poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo
tvarkos apraše, patvirtintame aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1056 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir
monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;
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34.2. ūkio subjektai, nurodyti Nuostatų 11.3.2.13 papunktyje, gėlo vandens tiekimo vandenvietės gręžiniuose 2 kartus per metus (pirmą ir trečią ketvirčius) turi nustatyti sulfato
ir chlorido koncentraciją požeminiame vandenyje ir laboratorinio tyrimo rezultatus raštu pateikti LGT;
34.3. ūkio subjektai, nurodyti Nuostatų 11.3.1.11 ir 11.3.1.12 papunkčiuose, prieš pradedant veiklą:
34.3.1. privalo atlikti hidrogeologinius tyrimus požeminio vandens foninėms koncentracijoms nustatyti Poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos apraše
nustatyta tvarka;
34.3.2. požeminio vandens monitoringą atlieka, jei atlikus 34.3.1 papunktyje nurodytus tyrimus ar AAD patikrinimo metu nustačius, kad bent viename gręžinyje teršiančių
medžiagų koncentracija požeminiame vandenyje viršija nustatytą ribinę vertę;
34.4. požeminio vandens monitoringo programos dalis rengiama atsižvelgiant į Metodinių reikalavimų monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui,
patvirtintų Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 1-156 „Dėl Metodinių reikalavimų monitoringo programos
požeminio vandens monitoringo dalies rengimui patvirtinimo“ nuostatas;
34.5. požeminio vandens ėminiai imami vadovaujantis LST ISO 5667-11 „Vandens kokybė. bandinių ėmimas. 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntinio vandens
bandinius“, LST EN ISO 5667-3 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas“ ir procedūromis, nurodytomis leidinyje „Požeminio
vandens monitoringas. Metodinės rekomendacijos“ (www.lgt.lt);
34.6. jeigu 3 metus vykdyto poveikio požeminiam vandeniui monitoringo rezultatai rodo, kad neviršijamos teisės aktuose nurodytos taršos normos ir nedidėja teršiančių
medžiagų koncentracija, monitoringo programa gali būti keičiama sumažinant poveikio požeminiam vandeniui monitoringo vykdymo apimtį toje teritorijoje (išskyrus Nuostatų
11.3.1.12 ir 11.3.1.13 papunkčiuose nurodytą veiklą vykdančius ūkio subjektus). Minėtuose papunkčiuose nurodytiems ūkio subjektams monitoringo apimtis mažinama Poveikio
požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos apraše nustatyta tvarka;
34.7. Ūkio subjektai, nurodyti Nuostatų 11.3.1–11.3.4 papunkčiuose, eksploatuojantys įrenginius, kuriuose vykdoma TIPK taisyklių I priede išvardintų rūšių ūkinė veikla, jei
šiuose įrenginiuose naudojamos, gaminamos ar iš jų išleidžiamos pavojingosios cheminės medžiagos, nurodytos 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo 3 straipsnyje, ir dėl įrenginio eksploatavimo yra rizika požeminį vandenį užteršti šiomis
pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis, monitoringo programoje privalo numatyti tirti požeminio vandens užterštumą šiomis pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis bent kartą
per penkerius metus. Monitoringo programoje galima nenumatyti tirti požeminio vandens užterštumo atitinkamomis įrenginyje naudojamomis, gaminamomis ar iš jų išleidžiamomis
pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis, jei ūkio subjektai požeminio vandens stebėseną (poveikio požeminiam vandeniui monitoringą) atlieka remdamiesi sistemingu užteršimo
pavojaus įvertinimu.
35. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringas vykdomas tokia tvarka:
35.1. poveikio drenažiniam vandeniui tyrimai atliekami tręšiamuose laukuose, esančiuose melioracijos sistemų žiotyse. Monitoringui parenkamos didžiausią drenažinio vandens
surinkimo plotą turinčios melioracijos sistemos, kurių visas drenažinio vandens surinkimo plotas patenka į vieno ūkio subjekto naudojamą tręšiamą lauką (-us). Ūkio subjektai, nurodyti
Nuostatų 11.4.2 papunktyje, poveikio drenažiniam vandeniui tyrimus atlieka vadovaudamiesi Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimais, patvirtintais aplinkos ministro
2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Nuotekų dumblo reikalavimai). Ėminių ėmimo vietų
skaičius turi būti ne mažesnis kaip viena vieta kiekviename penkiasdešimties hektarų tais metais tręšiamų laukų plote arba ne daugiau kaip 10 ėminių ėmimo vietų;
35.2. poveikio drenažiniam vandeniui ėminiai imami drenažo sistemų žiotyse vieną arba du kartus per metus. Jei tręšiama iki birželio 15 d., ėminys imamas po tręšimo
artimiausiu laiku, kai galima nustatyti poveikį paviršiniams vandens telkiniams, bet ne vėliau kaip iki birželio 15 d. Jeigu tręšiama ir (ar) po birželio 15 d., kitas ėminys imamas po
tręšimo artimiausiu laiku, kai galima nustatyti poveikį paviršiniams vandens telkiniams, bet ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d.;
35.3. jei vykdant tręšiamųjų laukų monitoringą, trejus metus iš eilės tiriamų teršiančių medžiagų koncentracija neviršijo teršiančių medžiagų didžiausios leistinos koncentracijos
vandenyje, monitoringo programa gali būti keičiama, sumažinant poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo vykdymo mastą toje teritorijoje: tyrimai gali būti vykdomi kas 3 metus.
Jei sumažinus monitoringo vykdymo mastą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės arba monitoringo metu nustatomas teršiančių medžiagų leistinos koncentracijos viršijimas
(momentinė reikšmė), monitoringo programą būtina keisti panaikinant monitoringo sumažinimą;
35.4. tiriami parametrai: bendrasis fosforas, bendrasis azotas, amonio azotas, nitritų azotas. Teršiančių medžiagų koncentracijos ištekančiame iš drenažo sistemų vandenyje
neturi viršyti šių didžiausių leistinų koncentracijų: bendrojo fosforo – 2 mg/l, bendrojo azoto – 15 mg/l, amonio azoto (NH4-N) – 5 mg/l, nitritų azoto (NO2-N) – 0,3 mg/l. Ūkio
subjektai, nurodyti Nuostatų 11.4.2 papunktyje, tiria Nuotekų dumblo reikalavimuose nurodytus parametrus. Nustačius didžiausių leistinų koncentracijų viršijimą, veiklos vykdytojas
privalo imtis priemonių taršą sumažinti.
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36. Ūkio subjektai, nurodyti Nuostatų 11.5.1–11.5.2 papunkčiuose, eksploatuojantys įrenginius, kuriuose vykdoma TIPK taisyklių I priede išvardintų rūšių ūkinė veikla, jeigu
šiuose įrenginiuose naudojamos, gaminamos ar iš jų išleidžiamos pavojingosios cheminės medžiagos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 3 straipsnyje, ir dėl įrenginio
eksploatavimo yra rizika dirvožemį užteršti šiomis pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis, monitoringo programoje turi numatyti tirti dirvožemio užterštumą šiomis
pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis bent kartą per dešimt metų. Monitoringo programoje galima nenumatyti tirti dirvožemio užterštumo atitinkamomis įrenginyje
naudojamomis, gaminamomis ar iš jų išleidžiamomis pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis, kai ūkio subjektai dirvožemio stebėseną (poveikio dirvožemiui monitoringą) atlieka
remdamiesi sistemingu užteršimo pavojaus įvertinimu. Ūkio subjektų, nurodytų Nuostatų 11.5.4 papunktyje, atliekamo dirvožemio monitoringo tiriami parametrai nurodyti Nuotekų
dumblo reikalavimuose.
TREČIASIS SKIRSNIS
POVEIKIO KRAŠTOVAIZDŽIO IR BIOLOGINEI ĮVAIROVEI, KRAŠTOVAIZDŽIO VIZUALINĖS STRUKTŪROS POKYČIŲ IR JO ESTETINIO POTENCIALO
MONITORINGAS
37. Poveikio kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei monitoringas, kraštovaizdžio vizualinės struktūros pokyčių ir jo estetinio potencialo, nustatyto Nacionaliniame
kraštovaizdžio tvarkymo plane, patvirtintame aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“, monitoringas
vykdomas fiksuojant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitoje ar PAV sprendime, arba statinio projekte, arba ūkio subjektų ūkinę veiklą
reglamentuojančiuose teisės aktuose, strateginio ir (ar) planavimo dokumentuose nurodytų biologinės įvairovės ir kitų kraštovaizdžio komponentų (pavyzdžiui, laukinių gyvūnų,
augalų, grybų rūšių ir jų buveinių, saugomų rūšių ir jų buveinių, reljefo ir hidrografinio tinklo formų) būklę, vykdomos ūkinės veiklos sukeliamus šių komponentų, kraštovaizdžio
vizualinės struktūros būklės ir jo estetinio potencialo pokyčius.
38. Poveikio kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei, kraštovaizdžio vizualinės struktūros pokyčių ir jo estetinio potencialo monitoringas vykdomas monitoringo programoje
nurodytose biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio komponentų stebėjimo vietose, taikant monitoringo programoje numatytus stebėjimo metodus, periodiškumą ir dažnumą, biologinės
įvairovės ir kraštovaizdžio komponentų būklės vertinimo kriterijus ir (ar) jų reikšmes (ribines vertes).
39. Poveikio kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei kraštovaizdžio vizualinės struktūros pokyčių ir jo estetinio potencialo monitoringo metu išskiriami ūkinės veiklos neigiami
poveikiai (pavyzdžiui, tarša, triukšmas, trikdymas, elektromagnetinis laukas, natūralių pelkių, pievų ir ganyklų ploto mažėjimas, vizualinę taršą, kaip ji apibrėžta Saugomų teritorijų
įstatymo 2 straipsnio 56 dalyje, sukeliančių aukštų statinių ar įrenginių atsiradimas ir kt.) biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio komponentams, pateikiami siūlymai dėl konkrečių
priemonių, užtikrinančių kraštovaizdžio ir biologinei įvairovės, kraštovaizdžio vizualinės struktūros ir jo estetinio potencialo apsaugą, kompensuojančių galimus tos įvairovės
praradimus ir neigiamus kraštovaizdžio pokyčius. Jeigu poveikio kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei, kraštovaizdžio vizualinės struktūros pokyčių ir jo estetinio potencialo
monitoringo metu nustatoma, kad monitoringo programoje nustatytos kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės komponentų būklės vertinimo kriterijų reikšmės (ribinės vertės) dėl
neigiamo ūkinės veiklos poveikio viršijamos arba nepasiekiamos, nurodomos priemonės, kurios bus vykdomos neigiamam poveikiui išvengti, sumažinti ar kompensuoti.
40. Vykdant poveikio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, kraštovaizdžio vizualinės struktūros pokyčių ir jo estetinio potencialo monitoringą, fiksuojamas ūkinės veiklos
poveikis ekosistemų paslaugoms (ekosistemų paslaugų kokybės pokytis) ir invazinėms rūšims (jų rūšinės sudėties, paplitimo ploto pokyčiai).
41. Vertinant poveikį, lyginami kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, kraštovaizdžio vizualinės struktūros pokyčių ir jo estetinio potencialo monitoringo duomenys iki ūkinės
veiklos vykdymo pradžios ir surinkti šios veiklos vykdymo metu.
<...>
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Įsigaliojo 2021-03-01.

DĖMESIO! NAUJAS TEISĖS AKTAS!

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL MINIMALIŲ REIKALAVIMŲ DULKĖTUMUI MAŽINTI LAIKANT, KRAUNANT, VEŽANT PALAIDAS KIETĄSIAS MEDŽIAGAS PATVIRTINIMO
2020 m. lapkričio 11 d. Nr. D1-682
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 punktu:
1. T v i r t i n u Minimalius reikalavimus dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas (toliau – Reikalavimai) (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. šis įsakymas įsigalioja 2021 m. kovo 1 d.;
2.2 fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo vykdė Reikalavimuose nurodytą veiklą, šiuo įsakymu patvirtinti Reikalavimai, išskyrus 9 punktą,
taikomi nuo 2021 m. gegužės 1 d.;
2.3. fiziniams ir juridiniams asmenims, nurodytiems šio įsakymo 2.2 papunktyje, Reikalavimų 9 punktas taikomas nuo 2024 m. sausio 1 d.;
2.4. 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šiuo įsakymu patvirtintų Reikalavimų 9 punkto redakcija:
„9. Reikalavimų 1 punkte nurodyta veikla, išskyrus vežimą:
9.1. urbanizuotose teritorijose su didelio dispersiškumo medžiagomis turi būti vykdoma uždaroje patalpoje arba kitu uždaru būdu; kai dėl medžiagos fizikinių ar cheminių
savybių jos negalima krauti ar laikyti uždaroje patalpoje ar kitu uždaru būdu, veikla pagal Reikalavimus gali būti vykdoma atviroje aikštelėje, tačiau medžiagos dulkumui ir (ar) dulkių
sklaidai riboti laikant medžiagą turi būti taikomi keli Reikalavimų 15 punkte nurodyti metodai ir (ar) technologijos;
9.2. atviroje aikštelėje su didelio dispersiškumo medžiagomis Reikalavimų 9.1 papunktyje nenurodytais atvejais ir su mažo dispersiškumo medžiagomis pagal Reikalavimus
gali būti vykdoma teritorijoje (sklype) (toliau – sklypas), kurio riba nutolusi didesniu kaip 100 m atstumu iki gyvenamojo pastato, negyvenamojo (viešbučių, administracinės, prekybos,
paslaugų, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės ar kitos (sodų) paskirties) pastato ar inžinerinio statinio (žaidimams (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui,
vandens sportui ir panašiai) atvirame ore naudojamo sporto aikštyno, įrengtos vaikų žaidimo, sporto aikštelės) (toliau – visuomenės lankomas statinys). Kai veikla pradėta iki 2021
m. kovo 1 d. ir minėto atstumo nuo sklypo ribos iki visuomenės lankomo statinio užtikrinti neįmanoma, šią veiklą pagal Reikalavimus galima vykdyti tame sklype didesniu kaip 100
m atstumu nuo nurodyto statinio; jei ir sklype neįmanoma užtikrinti nurodyto atstumo, veiklą jame pagal Reikalavimus galima vykdyti didžiausiu galimu atstumu nuo nurodyto statinio
taikant kelis Reikalavimų 15 punkte nurodytus metodus ir (ar) technologijas medžiagų dulkumui ir (ar) dulkių sklaidai riboti.“.
3. P a v e d u Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos vykdyti Reikalavimų laikymosi kontrolę.
Aplinkos ministras
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2020 m. lapkričio 11 d.
įsakymu Nr. D1-682
MINIMALŪS REIKALAVIMAI DULKĖTUMUI MAŽINTI LAIKANT, KRAUNANT, VEŽANT PALAIDAS KIETĄSIAS MEDŽIAGAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS IR TAIKYMO SRITIS
1. Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas (toliau – Reikalavimai) taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau
– veiklos vykdytojai), vykdantiems ūkinę veiklą, kurios metu laikomos, kraunamos ir (ar) vežamos palaidos kietosios medžiagos (toliau – veikla).
2. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:
2.1. kieta kelio danga – automobilių kelio asfalto, betono, plokščių ar trinkelių danga;
2.2. palaidos kietosios medžiagos (toliau – medžiagos) – laikant, kraunant, vežant galinčios dulkėti birios nesupakuotos kieto pavidalo medžiagos: kietasis biokuras, kuro
durpės, akmens anglys, metalų rūda, koksas, mineralinės trąšos, smulkintas metalo laužas, statybinės medžiagos (keramzitas, skalda, smėlis, žvyras, anhidritas ir kt.), statybinės
atliekos, maistinės ir pašarinės medžiagos, pelenai, suodžiai, šlakas ir kt.;
2.3.palaidų kietųjų medžiagų krovimas (toliau – krovimas) – palaidų kietųjų medžiagų perkėlimas į transporto priemones ar iš jų, iš vienos vietos į kitą, įskaitant maišymą,
rūšiavimą, sijojimą, smulkinimą;
2.4. palaidų kietųjų medžiagų vežimas (toliau – vežimas) – medžiagų gabenimas transporto priemonėmis iš siuntimo vietos į paskirties vietą;
2.5. kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos suprantamos kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme,
Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos
Respublikos žemės gelmių įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.
3. Reikalavimuose didelio dispersiškumo medžiagomis laikomos medžiagos, kurios priskiriamos S1 ir S2 dispersiškumo klasei; S3–S5 dispersiškumo klasėms priskiriamos
arba pagal dispersiškumo klases nesuklasifikuotos medžiagos laikomos mažo dispersiškumo medžiagomis. Medžiagų dispersiškumo klasės, atsižvelgiant į Europos Komisijos
informacinio dokumento dėl geriausių prieinamų gamybos būdų, kuriuos galima taikyti atsižvelgiant į laikomų medžiagų išmetamą teršalų kiekį, 8 priedą
(https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/esb_bref_0706.pdf), pateiktos Reikalavimų priede.
4. Reikalavimų 9, 14 punktai, 15.5, 15.6, 16.1, 16.11 papunkčiai netaikomi vykdant kietųjų naudingų iškasenų gavybą atviru kasybos būdu (nuo žemės paviršiaus karjerais)
išgaunamų žemės gelmių išteklių telkiniuose.
5. Reikalavimų 9 punktas, 16.1, 16.11 papunkčiai netaikomi tiesiant, rekonstruojant kelius, geležinkelių kelius.
6. Reikalavimų 14 punktas netaikomas laikant kietąjį biokurą.
7. Reikalavimų 16.3 papunktis netaikomas vežant medžiagas geležinkelių, vidaus vandenų transportu, kai krovinio uždengti techniškai neįmanoma.
8. Vykdant veiklą naudojama dulkėjimo prevencijos ir (ar) dulkių sklaidos ribojimo įranga ir technologijos turi atitikti gamintojo nustatytas technines sąlygas, turėti techninius
pasus, naudojimo instrukcijas, kai tokie dokumentai įrangai ar technologijoms parengti.
9. Reikalavimų 1 punkte nurodyta veikla, išskyrus vežimą:
9.1. urbanizuotose teritorijose su didelio dispersiškumo medžiagomis turi būti vykdoma uždaroje patalpoje arba kitu uždaru būdu; kai dėl medžiagos fizikinių ar cheminių
savybių jos negalima krauti ar laikyti uždaroje patalpoje ar kitu uždaru būdu, veikla pagal Reikalavimus gali būti vykdoma atviroje aikštelėje, tačiau medžiagos dulkumui ir (ar) dulkių
sklaidai riboti laikant medžiagą turi būti taikomi keli Reikalavimų 15 punkte nurodyti metodai ar technologijos;
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9.2. atviroje aikštelėje su didelio dispersiškumo medžiagomis Reikalavimų 9.1 papunktyje nenurodytais atvejais ir su mažo dispersiškumo medžiagomis pagal Reikalavimus
gali būti vykdoma teritorijoje (sklype) (toliau – sklypas), kurio riba nutolusi didesniu kaip 100 m atstumu iki gyvenamojo pastato, negyvenamojo (viešbučių, administracinės, prekybos,
paslaugų, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės ar kitos (sodų) paskirties) pastato ar inžinerinio statinio (žaidimams (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui,
vandens sportui ir panašiai) atvirame ore naudojamo sporto aikštyno, įrengtos vaikų žaidimo, sporto aikštelės).
10. Vykdant veiklą turi būti imamasi priemonių užtikrinti, kad už veiklos vykdytojo sklypo, kuriame vykdoma veikla, ribos nebūtų vizualiai matomo laikomų ar kraunamų
medžiagų dulkėjimo ir (ar) tokiomis medžiagomis nebūtų matomai padengti (užteršti) Reikalavimų 9.2 papunktyje nurodytų statinių ar kiti paviršiai.
11. Rekomenduojama veiklos vykdytojui vaizdo stebėjimo priemonėmis stebėti sklypą ar jo dalį, kurioje vykdoma veikla.
12. Veiklos metu medžiagomis užterštą aplinką už sklypo, kuriame vykdoma veikla, ribų veiklos vykdytojas turi išvalyti kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
13. Pasirenkant metodus ir technologijas dulkių susidarymui ir (ar) jų sklaidai riboti, atsižvelgiama į medžiagos fizikines ir chemines savybes (atsparumą drėgmei,
dispersiškumą, cheminę sudėtį, atsparumą dužimui ir kt.).
II SKYRIUS
MEDŽIAGŲ LAIKYMAS ATVIROSE AIKŠTELĖSE
14. Medžiagos laikomos ne aukštesniuose kaip 5 m kaupuose išskyrus atvejus, kai taikomos Reikalavimų 15.5 ir (ar) 15.6 papunktyje nurodytos medžiagų dulkėjimą
mažinančios priemonės.
15. Papildomai taikomas ne mažiau kaip vienas metodas ar technologija medžiagų dulkumui ir (ar) dulkių sklaidai riboti:
15.1. medžiagų laikymo vietos parenkamos, kad medžiagas kuo mažiau veiktų vėjas; atstumai tarp šių vietų būtų kuo mažesni; transporto priemonių judėjimas aikštelėje būtų
mažesnis;
15.2. medžiagoms nuo vėjo apsaugoti įrengiamos vėjo greitį mažinančios priemonės (pylimai, tvoros, sienelės, sodiniai ar kt.);
15.3. medžiagos laikomos išilginiuose (šio kaupo ašis lygiagreti vyraujančiai vėjo krypčiai), žiediniuose (kaupas žiedo formos) arba kūgio formos kaupuose (šio kaupo
nuolydžio kampas neturi būti didesnis už natūralaus byrėjimo kampą). Kaupo forma parenkama atsižvelgiant į aikštelės dydį, formą, laikomų medžiagų kiekį, laikymo trukmę (išilginiai
kaupai naudojami dideliam medžiagų kiekiui (aikštelės talpa didesnė kaip 1 mln. t) laikyti siaurose, ilgose aikštelėse; žiediniai kaupai naudojami kvadrato formos aikštelėse, kurių
talpa neviršija 100 000 t);
15.4. kaupai kraunami prie vienos ar kelių atraminių sienelių;
15.5. medžiagos drėkinamos (purkštuvai, vandens užuolaidos, rūko patrankos ar kt.); drėkinimui naudojamas vanduo gali būti su dulkumą mažinančiais priedais;
15.6. medžiagos apdengiamos (tentai, medžiagų paviršiaus padengimas specialia dulkių sklidimą sulaikančia danga ar kt.).
III SKYRIUS
MEDŽIAGŲ KROVIMAS ATVIROSE AIKŠTELĖSE, VEŽIMAS
16. Taikomi šie metodai ir technologijos medžiagų dulkumui mažinti ir (ar) dulkių sklaidai riboti:
16.1. kai kraunamos didelio dispersiškumo medžiagos, veikla vykdoma naudojant dulkių sugaudymo įrangą (ciklonas ar kt.) ar taikoma kita dulkių sugaudymo technologija;
16.2. kai kraunamos mažo dispersiškumo medžiagos, tačiau vykdant veiklą dulka, taikomos jų dulkumą ar dulkėjimą mažinančios priemonės (drėkinimas ar kt.);
16.3. pakrovus transporto priemonę, medžiaga uždengiama (tentas ar kt.) ir vežama uždengta. Šis reikalavimas netaikomas transporto priemonei su dengtu kėbulu;
16.4. kraunant griebtuvu, pasėmus medžiagos, griebtuvas sandariai uždaromas. Iš griebtuvo medžiaga išpilama kuo lėčiau ir mažesniu kaip 1 m atstumu nuo kaupo. Išpylus iš
griebtuvo medžiagą, reikia pakankamą laiką riboti griebtuvo judėjimą;
16.5. transportuojant atviru konvejeriu, jo greitis parenkamas, kad medžiaga nedulkėtų. Konvejerio juosta neprikraunama iki kraštų; rekomenduojama naudoti uždaro tipo
konvejerius (vamzdinius–juostinius, sraigtinius ar kt.);
16.6. kraunant mechaniniu krautuvu ar ekskavatoriumi į transporto priemonę, medžiagos pylimo greitis ir aukštis turi būti kuo mažesnis; krovimo vieta parinkta taip, kad visa
kraunama medžiaga patektų į transporto priemonę;
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16.7. veikla organizuojama taip, kad ta pati medžiaga būtų kuo mažiau perkraunama;
16.8. jei įmanoma, medžiagos kraunamos į transporto priemones ir išvežamos (atvežamos) pagal iš anksto veiklos vykdytojo nustatytą grafiką / tvarką, kuris gali būti skelbiamas
viešai veiklos vykdytojo interneto svetainėje ar kitu būdu;
16.9. sklype, kuriame vykdoma veikla su didelio dispersiškumo medžiagomis, nurodomos transporto priemonių judėjimo kryptys, apvažiavimo keliai, transporto priemonių
stovėjimo ir valymo / plovimo vietos, ribojamas transporto priemonių judėjimo greitis (kelio ženklai, greičio mažinimo kalneliai ar kt.);
16.10. valant medžiagų likučius transporto priemonėse arba vagonuose, naudojamos dulkėjimą mažinančios priemonės;
16.11. sklype ar jo dalyje, kurioje vyksta transporto priemonių judėjimas, keliai valomi (rekomenduojamas drėgnas valymas ar kitas papildomo dulkėjimo nekeliantis valymas),
drėkinami atsižvelgiant į meteorologines sąlygas;
16.12. sklypo, kuriame medžiagos kraunamos ir išvežamos (atvežamos), kieta kelio danga nepadengti privažiavimo keliai drėkinami atsižvelgiant į meteorologines sąlygas;
16.13. iš sklypo, kuriame vykdoma veikla, išvažiuojančių transporto priemonių akivaizdžiai medžiagomis užterštas padangas veiklos vykdytojas turi plauti arba valyti, išskyrus
atvejus, kai transporto priemonė išvažiuoja į kieta kelio danga nepadengtą kelią negyvenamojoje vietovėje;
16.14. iš sklypo, kuriame vykdoma veikla, išvažiuojančių transporto priemonių užterštus medžiagomis kieta kelio danga padengtus kelius gyvenamojoje vietovėje veiklos
vykdytojas turi išvalyti (pasirinktas valymo būdas neturi kelti papildomo dulkėjimo); kieta danga nepadengtus kelius – drėkinti atsižvelgdamas į meteorologines sąlygas.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Už Reikalavimų nesilaikymą veiklos vykdytojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
______________________
Minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias
medžiagas
priedas
KIETŲJŲ MEDŽIAGŲ DISPERSIŠKUMO KLASĖS
Eil.
Nr.
1.

8.
9.
10.

192

Kietoji medžiaga ir jos aprašymas
Akmens anglis (coal):
1.1. antracitas (anthracite)
1.2. akmens anglis (coal)
1.3. akmens anglis, smulkinta (coal)
<...>
Cementas (cement)
8.1. klinkerio plytos (clinker bricks)
Cukrus (sugar)
Dariniai ir susiję produktai (derivates and related products):
<...>
10.47. kaulų miltai (bone meal)

Dispersiškumo klasė
S2
S4
S2
S1
S4
S5
S1
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<...>
Gipsas (gypsum):
20.1. gipsas (gypsum)
20.2. kalcinuotas gipsas (tinkas) (calcined gypsum (plaster))
21.
Grūdai (grain):
21.1. avižos (oats)
<...>
25.
Kalkės (lime):
25.1. gabaliukai (chunks)
25.2. smulkintos (ground)
<...>
33.
Molis (clay):
33.1. bentonitas, gabaliukai (bentonite, chunks)
33.2. bentonitas, smulkintas (bentonite, ground)
<…>
36.
Pelenai lakieji (fly ash)
<...>
1)
taikoma laikant medžiagas; kraunant – S4 dispersiškumo klasė.
2)
taikoma laikant medžiagas; kraunant – S5 dispersiškumo klasė.
20.
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S4
S1
S5
S5
S1
S3
S1
S2

___________________________
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NAUJI ŪKINĖS VEIKLOS, GALINČIOS TURĖTI POVEIKĮ APLINKAI, PLANAVIMO
REIKALAVIMAI. JURIDINIŲ ASMENŲ ATSAKOMYBĖ UŽ ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMĄ
NETURINT TIPK AR TARŠOS LEIDIMO
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO TVARKOS APRAŠO SVARBUS
PAKEITIMAS
Eil.
Nr.

NEBEGALIOJA
Galiojo iki 2020-04-30.

Įsigaliojo 2020-05-01.

25. <...> informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti žemės sklypą ar teritorijas,
kuriose yra planuojama ūkinė veikla (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė,
nuoma pagal sutartį); žemės sklypo planas, jei parengtas.

25. <...> Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo proceso metu planuojamos
ūkinės veiklos organizatorius neprivalo turėti nuosavybės valdymo ar naudojimo
teisių į teritoriją, kurios atžvilgiu nagrinėjamos galimybės vykdyti planuojamą
ūkinę veiklą ir nustatoma, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

TREČIASIS SKIRSNIS
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

1.

SVARBUS PAKEITIMAS!
TREČIASIS SKIRSNIS
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO TVARKOS APRAŠO SVARBUS PAKEITIMAS
Eil.
Nr.

NEBEGALIOJA
Galiojo iki 2020-04-30.

Įsigaliojo 2020-05-01.

7. Informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės
sklypą ar teritoriją (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma).
<...>.

7. <...> Poveikio aplinkai vertinimo proceso metu planuojamos ūkinės veiklos
organizatorius neprivalo turėti nuosavybės valdymo ar naudojimo teisių į teritoriją (as), kuri (-ios) nagrinėjama (-os) vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį
aplinkai. <...>.

PIRMASIS SKIRSNIS
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

1.

SVARBUS PAKEITIMAS!
PIRMASIS SKIRSNIS
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

LR APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NAUJI PAKEITIMAI
Eil.
Nr.
1.
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NEGALIOJA/TERMINUOTAS GALIOJIMAS
Galiojo iki 2020-04-30.
IV SKYRIUS. ŪKINĖS VEIKLOS REGULIAVIMAS

NAUJI PAKEITIMAI!
Įsigaliojo 2020-05-01.
IV SKYRIUS. ŪKINĖS VEIKLOS REGULIAVIMAS
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15 straipsnis. Ūkinės veiklos, galinčios turėti poveikį aplinkai, planavimas ir
leidimų išdavimas
Fizinio asmens, juridinio asmens ar jo padalinio (įskaitant užsienio valstybės juridinį
asmenį ar kitą organizaciją, taip pat jų padalinį) (toliau šiame straipsnyje – fizinis ar
juridinis asmuo) ūkinės veiklos, galinčios turėti poveikį aplinkai, planavimas vykdomas
pagal teritorijų planavimo dokumentus.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), planuojantis vykdyti ūkinę
veiklą, kuriai reikia atlikti Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas procedūras, šias procedūras atlieka iki leidimo,
nurodyto šio straipsnio ketvirtojoje dalyje, išdavimo.
Valstybės institucijos ir savivaldybės vykdomoji institucija, įstatymuose nustatyta tvarka
dalyvaujančios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese,
įstatymų nustatyta tvarka įvertina pateiktus poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir
pagal kompetenciją pateikia išvadas arba motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai.
Įstatymuose įtvirtinti leidimai (statybą leidžiantis dokumentas, leidimas naudoti žemės
gelmių išteklius arba ertmes, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, taršos
leidimas ir kituose įstatymuose nurodyti leidimai), kuriuos išduodant nustatyta pareiga
kartu su prašymu leidimus išduodančiai institucijai pateikti atsakingosios institucijos
sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, pagal kurį planuojama
ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus (toliau šiame straipsnyje – sprendimas) ar
atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas (toliau šiame straipsnyje – atrankos išvada), gali būti išduodami esant
galiojančiam atsakingosios institucijos sprendimui ar atrankos išvadai.
TAR pastaba. Šio įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje nustatytas reikalavimas netaikomas,
jeigu taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas ar taršos leidimas, kuris buvo
išduotas, pakeistas ar koreguotas iki 2017 m. lapkričio 1 d., yra keičiamas dėl priežasčių,
nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos veiklos pakeitimu ar
išplėtimu.
Jeigu fizinis ar juridinis asmuo turi galiojantį statybą leidžiantį dokumentą ar leidimą
naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes, išduotą galiojančios atrankos išvados arba
sprendimo galiojimo metu, išduodant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą,
taršos leidimą ar kitą leidimą, pagal kurį bus vykdoma atrankos išvadoje ar sprendime
nurodyta ūkinė veikla, šio straipsnio ketvirtosios dalies nuostatos netaikomos, išskyrus
atvejus, kai planuojamas ūkinės veiklos pakeitimas, galintis sukelti neigiamą poveikį
aplinkai.
Juridiniai ir fiziniai asmenys, rengiantys statinių, kuriuose planuojama vykdyti ūkinę
veiklą, galinčią turėti poveikį aplinkai, naujos statybos, rekonstravimo ar kitus Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme nurodytus projektus, statinio projekte privalo numatyti
priemones gamtos ištekliams racionaliai naudoti, suprojektuoti priemones neigiamam
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15 straipsnis. Ūkinės veiklos, galinčios turėti poveikį aplinkai, planavimas ir
leidimų išdavimas
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), planuojantis vykdyti ūkinę
veiklą, kuriai reikia atlikti Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas procedūras, šias procedūras atlieka
iki leidimo, nurodyto šio straipsnio trečiojoje dalyje, išdavimo.
Valstybės institucijos ir savivaldybės vykdomoji institucija, įstatymuose nustatyta
tvarka dalyvaujančios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
(toliau šiame straipsnyje – poveikio aplinkai vertinimas) ar atrankos dėl planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau šiame straipsnyje – atranka)
procese, įstatymų nustatyta tvarka įvertina pateiktus poveikio aplinkai vertinimo
dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas arba motyvuotą sprendimą dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ar pateikia pasiūlymus dėl atrankos
informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.
Įstatymuose įtvirtinti leidimai (statybą leidžiantis dokumentas, leidimas naudoti
žemės gelmių išteklius arba ertmes, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimas, taršos leidimas ir kituose įstatymuose nurodyti leidimai), kuriuos išduodant
nustatyta pareiga kartu su prašymu leidimus išduodančiai institucijai pateikti
atsakingosios institucijos sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai, pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus (toliau
šiame straipsnyje – sprendimas), ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą,
kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (toliau šiame straipsnyje – atrankos
išvada), išskyrus atvejus, kai taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas ar
taršos leidimas yra keičiamas dėl priežasčių, nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio
ar įrenginyje vykdomos ūkinės veiklos pakeitimu ar išplėtimu, gali būti išduodami
tik kai yra galiojantis atsakingosios institucijos sprendimas ar atrankos išvada. Jeigu
planuojamai ūkinei veiklai vykdyti nereikia jokių įstatymuose nustatytų leidimų,
ūkinė veikla gali būti pradėta tik gavus sprendimą ar atrankos išvadą.
Jeigu fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys (įskaitant užsienio valstybės
juridinį asmenį ar kitą organizaciją, taip pat jų padalinį) (toliau šiame straipsnyje, šio
įstatymo 19, 191, 192 ir 193 straipsniuose – fizinis ar juridinis asmuo) turi galiojantį
statybą leidžiantį dokumentą ar leidimą naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes,
išduotą sprendimo arba atrankos išvados galiojimo metu, išduodant taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, taršos leidimą ar kitą leidimą, pagal kurį
bus vykdoma sprendime ar atrankos išvadoje nurodyta ūkinė veikla, šio straipsnio
trečiosios dalies nuostatos netaikomos. Šio straipsnio trečiojoje dalyje nurodyti
leidimai turi atitikti sprendime nustatytas sąlygas ir sprendime ir (ar) atrankos
išvadoje nurodytą ūkinės veiklos mastą bei charakteristikas, numatytas priemones
reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios
turi būti įgyvendintos konkrečiu etapu.
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poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią, jį sumažinti bei, jeigu galima, jį
kompensuoti ir vadovautis šio straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytu sprendimu ar
atrankos išvada, kai sprendimas ar atrankos išvada privalomi pagal teisės aktų
reikalavimus.
Statinių, kuriuose bus vykdoma ūkinė veikla, galinti turėti poveikį aplinkai, statybos ar
rekonstravimo projektų atitiktį aplinkos apsaugos reikalavimams prieš išduodant statybą
leidžiantį dokumentą tikrina už aplinkos apsaugą atsakinga institucija, nurodyta Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme. Šio straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytas leidimas turi
atitikti sprendime ar atrankos išvadoje nurodytus sprendinius.

2.
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Galioja iki 2021-12-31.
19 straipsnis. Ūkinės veiklos objektų eksploatavimas
Fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys (įskaitant užsienio valstybės juridinį
asmenį ir kitą organizaciją, taip pat jų padalinį) (toliau šiame straipsnyje ir šio įstatymo
191, 192 ir 193 straipsniuose – fizinis ar juridinis asmuo), prieš pradėdamas eksploatuoti
ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą, privalo šio ir kitų įstatymų nustatytais
atvejais gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, taršos leidimą ar kitą
leidimą (toliau – leidimas) arba įrenginį įregistruoti.
Fizinis ar juridinis asmuo ūkinės veiklos objektą eksploatuoja pagal leidime nustatytas
sąlygas ir neviršydamas aplinkos apsaugos normatyvų bei standartų.
Fizinis ar juridinis asmuo, eksploatuodamas ūkinės veiklos objektą, kurio veikla susijusi
su kenksmingu poveikiu aplinkai, privalo savo lėšomis stebėti aplinkos teršimo laipsnį,
teršimo poveikį aplinkai, užtikrinti informacijos apie tai viešumą ir sudaryti sąlygas
teršimo kontrolei.

Fizinis ar juridinis asmuo, planuojantis, vykdantis ar užbaigiantis ūkinę veiklą,
privalo užtikrinti, kad būtų įgyvendintos sprendime nustatytos sąlygos, sprendime ir
(ar) atrankos išvadoje nustatytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui
aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti pasirengimo vykdyti ūkinę veiklą ir (ar)
ūkinės veiklos vykdymo ir (ar) ūkinės veiklos užbaigimo etapais.
Fizinis ar juridinis asmuo, rengiantis statinių, kuriuose planuojama vykdyti ūkinę
veiklą, galinčią daryti poveikį aplinkai, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme
nurodytus projektus, statinio projekte privalo numatyti priemones gamtos ištekliams
racionaliai naudoti, suprojektuoti priemones reikšmingam neigiamam poveikiui
aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią, jį sumažinti bei, jeigu galima, jį kompensuoti ir
vadovautis šio straipsnio trečiojoje dalyje nurodytu sprendimu ar atrankos išvada.
Valstybės institucijos ir savivaldybės vykdomoji institucija, nagrinėjusios poveikio
aplinkai vertinimo dokumentus ar informaciją atrankai ir nurodytos Statybos
įstatyme, tikrindamos statinių, kuriuose bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai atliktas
poveikio aplinkai vertinimas arba atranka, statybos ar rekonstravimo projektų atitiktį,
pagal kompetenciją tikrina, ar bus įgyvendintos sprendime nustatytos sąlygos ir
suprojektuotos sprendime ir (ar) išvadoje numatytos priemonės reikšmingam
neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti
įgyvendintos konkrečiu statybos etapu. Papildomai aplinkos ministro įgaliota
institucija tikrina, ar statinių, kuriuose bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai atliktas
poveikio aplinkai vertinimas arba atranka, statybos ar rekonstravimo projektai:
1) atitinka sprendime ar atrankos išvadoje nurodytą ūkinės veiklos mastą ir
charakteristikas;
2) ar nepasibaigęs sprendimo arba atrankos išvados galiojimo terminas;
3) ar statinio projektas atitinka aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimus.
Įsigalios 2022-01-01.
19 straipsnis. Ūkinės veiklos objektų eksploatavimas
Fizinis ar juridinis asmuo, prieš pradėdamas eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir
vykdyti ūkinę veiklą, privalo šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais gauti taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, taršos leidimą ar kitą leidimą (toliau –
leidimas) arba įrenginį įregistruoti. Apie planuojamą ūkinės veiklos objekto, kuriam
išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas arba taršos leidimas,
eksploatavimo ir ūkinės veiklos vykdymo pradžią fizinis ar juridinis asmuo turi
aplinkos ministro nustatyta tvarka informuoti aplinkos ministro įgaliotą instituciją.
Aplinkos ministro įgaliota institucija prieš fiziniam ar juridiniam asmeniui pradedant
eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą aplinkos ministro
nustatyta tvarka patikrina, ar ūkinės veiklos objekte įgyvendintos leidime nurodytos
sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios.
Pradėti eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir (ar) vykdyti ūkinę veiklą galima tik
aplinkos ministro nustatyta tvarka aplinkos ministro įgaliotai institucijai įsitikinus,
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Fizinis ar juridinis asmuo, eksploatuodamas ūkinės veiklos objektą, privalo nustatyta
tvarka vykdyti gamtos išteklių naudojimo ir išmetamų (išleidžiamų, paskleidžiamų) į
aplinką teršalų apskaitą.
Fizinis ar juridinis asmuo, eksploatuojantis ūkinės veiklos objektą ar vykdantis ūkinę
veiklą, kai nereikalingas leidimas, privalo laikytis tokiems objektams bei veiklai
nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų.
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Galiojo iki 2020-04-30.
191 straipsnis. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau šiame straipsnyje – TIPK
leidimas) išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau – TIPK
taisyklės) tvirtina aplinkos ministras. Šios taisyklės nustato paraiškos TIPK leidimui
gauti ar pakeisti (toliau – TIPK paraiška) rengimo, pateikimo ir aplinkos ministro
įgaliotos institucijos atliekamo gautos TIPK paraiškos viešinimo, nagrinėjimo, derinimo,
priėmimo, TIPK leidimo projekto rengimo, TIPK leidimo išdavimo, TIPK leidimo
sąlygų peržiūrėjimo, TIPK leidimo pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarką, taip pat
informacijos teikimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei, konsultavimosi su kita
Europos Sąjungos valstybe nare, informavimo apie priimtą sprendimą išduoti TIPK
leidimą tvarką, kitos Europos Sąjungos valstybės narės visuomenės informavimo tvarką.
Fizinis ar juridinis asmuo turi teisę eksploatuoti TIPK taisyklėse nurodytą įrenginį (jo
dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), šio asmens eksploatuojamą ar valdomą nuosavybės
teisės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu, tik turėdamas
galiojantį TIPK leidimą ir jame nustatytomis sąlygomis. Fizinis ar juridinis asmuo
privalo eksploatuoti įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), nurodytą TIPK
taisyklėse, laikydamasis šių principų: imasi visų reikiamų taršos prevencijos priemonių;
taiko geriausius prieinamus gamybos būdus, kurių apibrėžtį nustato aplinkos ministras,

kad ūkinės veiklos objektas atitinka šias sąlygas. Toks patikrinimas nemažina fizinio
ar juridinio asmens atsakomybės dėl leidime nurodytų sąlygų laikymosi.
Fizinis ar juridinis asmuo, eksploatuojantis ūkinės veiklos objektą ar vykdantis ūkinę
veiklą, kai reikalingas leidimas, privalo laikytis leidime nustatytų sąlygų ir tokiems
objektams eksploatuoti ir (ar) ūkinei veiklai vykdyti nustatytų aplinkos apsaugos
normatyvų ir aplinkos apsaugos standartų. Vykdant leidime nurodytą ūkinę veiklą,
kietosios medžiagos (šalutiniai produktai, nurodyti Lietuvos Respublikos atliekų
tvarkymo įstatyme, atliekos, žaliavos ir produktai) už teritorijos, kurioje vykdoma
leidime nurodyta ūkinė veikla, ribų gali patekti tik tokiais atvejais, kiekiais ir būdais,
kaip tai numatyta leidimo sąlygose ir (ar) aplinkos apsaugos normatyvuose bei
aplinkos apsaugos standartuose.
Fizinis ar juridinis asmuo, eksploatuodamas ūkinės veiklos objektą, kurio veikla
susijusi su kenksmingu poveikiu aplinkai, privalo savo lėšomis stebėti aplinkos
teršimo laipsnį, teršimo poveikį aplinkai, užtikrinti informacijos apie tai viešumą ir
sudaryti sąlygas teršimo kontrolei.
Fizinis ar juridinis asmuo, eksploatuodamas ūkinės veiklos objektą, privalo nustatyta
tvarka vykdyti gamtos išteklių naudojimo ir išmetamų (išleidžiamų, paskleidžiamų)
į aplinką teršalų apskaitą.
Fizinis ar juridinis asmuo, eksploatuojantis ūkinės veiklos objektą ar vykdantis ūkinę
veiklą, kai nereikalingas leidimas, privalo laikytis tokiems objektams eksploatuoti ir
(ar) ūkinei veiklai vykdyti nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir aplinkos
apsaugos standartų.
Įsigaliojo 2020-05-01.
191 straipsnis. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo
panaikinimo taisykles (toliau – TIPK taisyklės) tvirtina aplinkos ministras, suderinęs
su sveikatos apsaugos ministru. TIPK taisyklėse nustatyta paraiškos taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti ar pakeisti (toliau – TIPK
paraiška) rengimo, pateikimo ir aplinkos ministro įgaliotos institucijos atliekamo
gautos TIPK paraiškos viešinimo, nagrinėjimo, derinimo, priėmimo, taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (toliau šiame straipsnyje – TIPK
leidimas) projekto rengimo, TIPK leidimo išdavimo, TIPK leidimo sąlygų
peržiūrėjimo, TIPK leidimo pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarka, taip pat
informacijos teikimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei, konsultavimosi su kita
Europos Sąjungos valstybe nare, informavimo apie priimtą sprendimą išduoti TIPK
leidimą tvarka, kitos Europos Sąjungos valstybės narės visuomenės informavimo
tvarka.
Fizinis ar juridinis asmuo turi teisę eksploatuoti TIPK taisyklėse nurodytą įrenginį
(jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), šio asmens eksploatuojamą ar valdomą
nuosavybės teisės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu, tik
turėdamas galiojantį TIPK leidimą ir jame nustatytomis sąlygomis. Fizinis ar
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suderinęs su žemės ūkio ir ūkio ministrais; nesukelia didelės taršos; užtikrina atliekų
prevenciją, o jeigu atliekos susidaro, laikydamasis Lietuvos Respublikos atliekų
tvarkymo įstatyme nustatytų atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumo, užtikrina, kad jos
būtų paruoštos naudoti pakartotinai, perdirbtos, kitaip panaudotos, o kai tai techniškai ir
ekonomiškai neįmanoma, – pašalintos, stengiantis išvengti bet kokio poveikio aplinkai
arba jį sumažinti; energiją naudoja efektyviai; imasi priemonių, būtinų avarijoms
išvengti ir (ar) jų padariniams apriboti; galutinai nutraukdamas veiklą, imasi priemonių,
būtinų taršos grėsmei išvengti ir eksploatavimo vietos būklei tinkamai atkurti.
TIPK leidimus išduoda, keičia ir jų galiojimą panaikina aplinkos ministro įgaliota
institucija.
TIPK paraiškas derina ir pagal kompetenciją dalyvauja nustatant TIPK leidimo sąlygas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos,
vykdydamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir Lietuvos
Respublikos triukšmo valdymo įstatymo jam priskirtas funkcijas triukšmo valdymo ir
kvapų kontrolės srityje TIPK taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
Aplinkos ministro įgaliota institucija apie gautą TIPK paraišką ir apie galimybę
susipažinti su TIPK paraiška informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją.
Savivaldybės vykdomoji institucija, turėdama pastabų dėl TIPK paraiškos, per 7 darbo
dienas nuo šioje dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos pateikia pastabas aplinkos
ministro įgaliotai institucijai.
Sprendimą priimti TIPK paraišką priima aplinkos ministro įgaliota institucija, atlikusi
gautos TIPK paraiškos viešinimo ir derinimo procedūras, kai yra gautas šio straipsnio
ketvirtojoje dalyje nurodytos įstaigos sprendimas derinti TIPK paraišką arba kai per
TIPK taisyklėse nustatytą terminą šios įstaigos sprendimas derinti TIPK paraišką ar jos
nederinti nepateiktas, ir nustačiusi, kad paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti
duomenys ir (ar) dokumentai, reikalingi TIPK leidimo sąlygoms nustatyti.
Sprendimas priimti TIPK paraišką arba nepriimti TIPK paraiškos priimamas per 30
darbo dienų nuo TIPK paraiškos gavimo dienos. Jeigu įrenginio eksploatavimas gali
daryti reikšmingą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės narės aplinkai arba jeigu
Europos Sąjungos valstybė narė, kuriai gali būti daromas reikšmingas poveikis, prašo
pateikti informaciją apie gautą TIPK paraišką, sprendimo priimti TIPK paraišką arba
nepriimti TIPK paraiškos priėmimo terminas gali būti pratęstas dviem mėnesiams.
Sprendimas nepriimti TIPK paraiškos priimamas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:
1) TIPK paraiška neatitinka TIPK taisyklėse nustatytų reikalavimų, TIPK paraiškoje
pateikti ne visi ar netinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai arba TIPK
paraiškoje ir (ar) kituose dokumentuose, naudojamuose nustatant TIPK leidimo sąlygas,
pateikta neteisinga informacija;
2) anksčiau išduoto TIPK leidimo galiojimas buvo panaikintas šio straipsnio
keturioliktosios dalies 2 ar 5 punktuose nurodytais atvejais ir nepašalintos priežastys,
lėmusios TIPK leidimo galiojimo panaikinimą;
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juridinis asmuo privalo eksploatuoti įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis),
nurodytą TIPK taisyklėse, laikydamasis šių principų: imasi visų reikiamų taršos ir
kvapų prevencijos priemonių; taiko geriausius prieinamus gamybos būdus, kurių
apibrėžtį nustato aplinkos ministras, suderinęs su žemės ūkio ministru ir ekonomikos
ir inovacijų ministru; nesukelia didelės taršos; užtikrina atliekų prevenciją, o jeigu
atliekos susidaro, laikydamasis Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų atliekų
tvarkymo prioritetų eiliškumo, užtikrina, kad jos būtų paruoštos naudoti pakartotinai,
perdirbtos, kitaip panaudotos, o kai tai techniškai ir ekonomiškai neįmanoma, –
pašalintos, stengiantis išvengti bet kokio poveikio aplinkai arba jį sumažinti; energiją
naudoja efektyviai; imasi priemonių, būtinų avarijoms išvengti ir (ar) jų padariniams
apriboti; galutinai nutraukdamas ūkinę veiklą, imasi priemonių, būtinų taršos
grėsmei išvengti ir eksploatavimo vietos būklei tinkamai atkurti.
TIPK leidimus išduoda, keičia ir jų galiojimą panaikina aplinkos ministro įgaliota
institucija.
TIPK paraiškas derina ir pagal kompetenciją nustato ir peržiūri TIPK leidimo sąlygas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau – NVS centras), vykdydamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos
priežiūros įstatymo ir Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo jam
priskirtas funkcijas triukšmo ir kvapų valdymo srityje TIPK taisyklėse nustatyta
tvarka ir terminais.
Aplinkos ministro įgaliota institucija apie gautą TIPK paraišką ir apie galimybę
susipažinti su TIPK paraiška informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją.
Savivaldybės vykdomoji institucija, turėdama pastabų dėl TIPK paraiškos, per 7
darbo dienas nuo šioje dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos pateikia
pastabas aplinkos ministro įgaliotai institucijai.
Sprendimą priimti TIPK paraišką priima aplinkos ministro įgaliota institucija,
atlikusi gautos TIPK paraiškos viešinimo ir derinimo procedūras, kai yra gautas NVS
centro sprendimas su jame nustatytomis TIPK leidimo triukšmo ir kvapų valdymo
sąlygomis, jeigu tokios sąlygos turi būti nustatytos, arba kai per TIPK taisyklėse
nustatytą terminą šis sprendimas arba sprendimas nederinti TIPK paraiškos
nepateiktas, ir nustačiusi, kad paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir
(ar) dokumentai, reikalingi TIPK leidimo sąlygoms nustatyti.
Sprendimas priimti TIPK paraišką arba nepriimti TIPK paraiškos priimamas per 30
darbo dienų nuo TIPK paraiškos gavimo dienos. Jeigu įrenginio eksploatavimas gali
daryti reikšmingą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės narės aplinkai arba jeigu
Europos Sąjungos valstybė narė, kuriai gali būti daromas reikšmingas poveikis, prašo
pateikti informaciją apie gautą TIPK paraišką, sprendimo priimti TIPK paraišką arba
nepriimti TIPK paraiškos priėmimo terminas gali būti pratęstas dviem mėnesiams.
Sprendimas nepriimti TIPK paraiškos priimamas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:
1) TIPK paraiška neatitinka TIPK taisyklėse nustatytų reikalavimų, TIPK paraiškoje
pateikti ne visi ar netinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai arba TIPK
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3) yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, panaikinantis atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai
vertinimo arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė
veikla galima pasirinktoje vietoje, jei ši išvada ar šis sprendimas yra privalomi tam, kad
būtų išduotas ar pakeistas TIPK leidimas;
4) nėra atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimo dėl planuojamos
ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje vietoje, arba ši
išvada ar sprendimas nebegalioja, jei ši išvada ar šis sprendimas yra privalomi tam, kad
būtų išduotas ar pakeistas TIPK leidimas, išskyrus atvejus, kai buvo išduotas statybą
leidžiantis dokumentas, leidimas naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes ar kituose
įstatymuose nurodytas leidimas galiojant šiam sprendimui ar šiai atrankos išvadai.
Sprendimą išduoti ar pakeisti TIPK leidimą arba sprendimą neišduoti ar nekeisti TIPK
leidimo aplinkos ministro įgaliota institucija privalo priimti ne vėliau kaip per 20 darbo
dienų nuo sprendimo priimti TIPK paraišką priėmimo dienos.
Sprendimas neišduoti ar nekeisti TIPK leidimo priimamas, kai yra bent viena iš šių
sąlygų:
1) po sprendimo priimti TIPK paraišką priėmimo įrodoma teisėtomis priemonėmis, kad
TIPK paraiškoje ir (ar) kituose dokumentuose, kuriuos reikalaujama pateikti pagal TIPK
taisykles norint gauti ar pakeisti TIPK leidimą, buvo pateikta melaginga informacija;
2) po TIPK paraiškos priėmimo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, panaikinantis atrankos
išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos,
pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje vietoje, jei ši išvada ar šis
sprendimas yra privalomi tam, kad būtų išduotas ar pakeistas TIPK leidimas;
3) nebegalioja atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl
planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje
vietoje, jei ši išvada ar šis sprendimas yra privalomi tam, kad būtų išduotas ar pakeistas
TIPK leidimas, išskyrus atvejus, kai buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas,
leidimas naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes ar kituose įstatymuose nurodytas
leidimas galiojant šiam sprendimui ar šiai atrankos išvadai.
TIPK leidimas turi būti pakeistas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:
1) planuojamas esminis pakeitimas (t. y. planuojama pakeisti įrenginio (jo dalies, kelių
įrenginių ar jų dalių), kuriam išduotas TIPK leidimas, pobūdį ar veikimą arba planuojama
jį išplėsti, kai toks pakeitimas ar išplėtimas gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį
žmonių sveikatai arba aplinkai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, arba kai toks pakeitimas ar išplėtimas
atitinka arba viršija TIPK taisyklėse nustatytas įrenginio pajėgumo ribas);
2) išduotame TIPK leidime nustatytos sąlygos ir terminai, dėl kurių TIPK leidimas turi
būti pakeistas;
3) aplinkos ministro įgaliota institucija TIPK taisyklėse nustatyta tvarka nustato, kad,
įsigaliojus naujiems arba pasikeitus Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų,
aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, aplinkos
apsaugos normatyvų, aplinkos apsaugos standartų, aplinkos kokybės normų
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paraiškoje ir (ar) kituose dokumentuose, naudojamuose nustatant TIPK leidimo
sąlygas, pateikta neteisinga informacija;
2) anksčiau išduoto TIPK leidimo galiojimas buvo panaikintas šio straipsnio
keturioliktosios dalies 5 ar 8 punkte nurodytais atvejais ir nepašalintos priežastys,
lėmusios TIPK leidimo galiojimo panaikinimą;
3) yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, panaikinantis atrankos išvadą dėl poveikio
aplinkai vertinimo arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį
planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje vietoje, jeigu ši išvada ar šis sprendimas
yra privalomi tam, kad būtų išduotas ar pakeistas TIPK leidimas;
4) nėra atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimo dėl
planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje
vietoje, arba ši išvada ar šis sprendimas nebegalioja, jeigu ši išvada ar šis sprendimas
yra privalomi tam, kad būtų išduotas ar pakeistas TIPK leidimas, išskyrus atvejus,
kai buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, leidimas naudoti žemės gelmių
išteklius arba ertmes ar kituose įstatymuose nurodytas leidimas galiojant šiam
sprendimui ar šiai atrankos išvadai;
5) TIPK paraiška pateikta dėl ūkinės veiklos, kuri uždrausta įstatymais;
6) TIPK paraiška pateikta dėl įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) arba dėl
įrenginio esminio pakeitimo, nurodyto šio straipsnio vienuoliktojoje dalyje, jeigu
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nurodyta
tvarka nustatyta, kad įrenginys (jo dalis, keli įrenginiai ar jų dalys) jau
eksploatuojamas ar įrenginio esminis pakeitimas jau atliktas neteisėtai ir pažeidimas
nepašalintas arba įrenginyje (jo dalyje, keliuose įrenginiuose ar jų dalyse), dėl kurių
pateikta TIPK paraiška, Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatyta
tvarka nustatyti pažeidimai nenutraukti ir (ar) nepašalinti pažeidimų padariniai;
7) paraiškoje nenumatytos priemonės sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai nustatytų sąlygų ir priemonių reikšmingam neigiamam poveikiui
aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės
veiklos pradžios, ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadoje, kad poveikio
aplinkai vertinimas neprivalomas, nustatytų priemonių reikšmingam neigiamam
poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki
ūkinės veiklos pradžios, įgyvendinimui;
8) fizinis asmuo TIPK paraiškos pateikimo metu eksploatuoja arba eksploatavo
ūkinės veiklos objektą ar įrenginį, kuriam buvo panaikintas TIPK leidimas šio
straipsnio keturioliktosios dalies 9 punkte nurodytu pagrindu ir nepraėjo penkeri
metai nuo anksčiau turėto taršos leidimo galiojimo panaikinimo dienos arba juridinio
asmens vadovas TIPK paraiškos pateikimo metu yra ar buvo vadovas juridinio
asmens, eksploatuojančio ar eksploatavusio ūkinės veiklos objektą ar įrenginį,
kuriam jo vadovavimo metu buvo panaikintas TIPK leidimo galiojimas šio straipsnio
keturioliktosios dalies 9 punkte nurodytu pagrindu, ir nepraėjo penkeri metai nuo
anksčiau turėto TIPK leidimo galiojimo panaikinimo dienos.
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reikalavimams, turi būti nustatytos griežtesnės ar papildomos TIPK leidimo sąlygos arba
kad yra galimybė TIPK taisyklėse nustatyta tvarka taikyti kitas išmetamų teršalų
sumažinimo priemones.
Šio straipsnio vienuoliktojoje dalyje nurodytais atvejais fizinis ar juridinis asmuo privalo
TIPK taisyklėse nustatyta tvarka pateikti aplinkos ministro įgaliotai institucijai TIPK
paraišką dėl TIPK leidimo pakeitimo:
1) šio straipsnio vienuoliktosios dalies 1 arba 2 punkte nurodytais atvejais – savo
iniciatyva arba
2) kai aplinkos ministro įgaliota institucija, siekdama užtikrinti šio straipsnio antrojoje
dalyje nurodytų principų laikymąsi ir kad TIPK leidimo sąlygos atitiktų teisės aktų
reikalavimus, TIPK taisyklėse nustatyta tvarka peržiūri TIPK leidimo sąlygas, nustato,
kad atsirado bent viena šio straipsnio vienuoliktojoje dalyje nurodytų TIPK leidimo
keitimo sąlygų, ir priima sprendimą dėl prievolės pakeisti TIPK leidimą, – gavęs šį
sprendimą. Apie šį sprendimą fizinis ar juridinis asmuo informuojamas raštu per 3 darbo
dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Gavęs šiame punkte nurodytą sprendimą, fizinis
ar juridinis asmuo privalo šiame sprendime nustatytais terminais pateikti aplinkos
ministro įgaliotai institucijai TIPK paraišką dėl TIPK leidimo pakeitimo. Paraiškos
pateikimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 20 darbo dienų.
Jei aplinkos ministro įgaliota institucija, atlikusi TIPK leidimo sąlygų peržiūrą, nenustato
bent vienos šio straipsnio vienuoliktojoje dalyje nustatytos TIPK leidimo keitimo
sąlygos, ji priima sprendimą nekeisti TIPK leidimo. Šis sprendimas laikomas
neatsiejama TIPK leidimo dalimi.
Sprendimas panaikinti TIPK leidimo galiojimą priimamas, kai yra bent viena iš šių
sąlygų:
1) aplinkos ministro įgaliotai institucijai priėmus sprendimą dėl prievolės pakeisti TIPK
leidimą, TIPK leidimo turėtojas per sprendime nustatytą terminą TIPK taisyklėse
nustatyta tvarka nepateikia TIPK paraiškos dėl leidimo pakeitimo;
2) teisėtomis priemonėmis įrodyta, kad TIPK leidimui gauti ir (ar) pakeisti buvo pateikta
melaginga informacija, kuria remiantis buvo nustatytos TIPK leidimo sąlygos;
3) TIPK leidimo turėtojo prašymu;
4) TIPK leidimą turintis juridinis asmuo likviduotas, TIPK leidimą turintis fizinis asmuo
mirė, teismas jį pripažino neveiksniu ar ribotai veiksniu srityje, susijusioje su šio
straipsnio antrojoje dalyje nurodyto įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių)
eksploatavimu, arba nežinia kur esančiu, jeigu asmens teisių perėmėjas per 6 mėnesius
nuo šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo TIPK taisyklėse nustatyta tvarka
nesikreipia dėl TIPK leidime nurodytų formalių duomenų patikslinimo;
5) neįvykdytas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo
nustatyta tvarka priimtas nutarimas sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą;
6) yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, panaikinantis atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai
vertinimo arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė
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Sprendimą išduoti ar pakeisti TIPK leidimą arba sprendimą neišduoti ar nekeisti
TIPK leidimo aplinkos ministro įgaliota institucija privalo priimti ne vėliau kaip per
20 darbo dienų nuo sprendimo priimti TIPK paraišką priėmimo dienos.
Sprendimas neišduoti ar nekeisti TIPK leidimo priimamas, kai yra bent viena iš šių
sąlygų:
1) po sprendimo priimti TIPK paraišką priėmimo nustatoma, kad TIPK paraiškoje ir
(ar) kituose dokumentuose, kuriuos reikalaujama pateikti pagal TIPK taisykles norint
gauti ar pakeisti TIPK leidimą, buvo pateikta neteisinga informacija, kuria remiantis
turėtų būti nustatomos TIPK leidimo sąlygos;
2) po sprendimo priimti TIPK paraišką priėmimo įsiteisėja teismo sprendimas,
panaikinantis atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimą dėl
planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje
vietoje, jeigu ši išvada ar šis sprendimas yra privalomi tam, kad būtų išduotas ar
pakeistas TIPK leidimas;
3) nebegalioja atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl
planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje
vietoje, jeigu ši išvada ar šis sprendimas yra privalomi tam, kad būtų išduotas ar
pakeistas TIPK leidimas, išskyrus atvejus, kai buvo išduotas statybą leidžiantis
dokumentas, leidimas naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes ar kituose
įstatymuose nurodytas leidimas galiojant šiam sprendimui ar šiai atrankos išvadai;
4) po sprendimo priimti TIPK paraišką priėmimo paaiškėja, kad TIPK paraiška
pateikta dėl ūkinės veiklos, kuri uždrausta įstatymais;
5) po sprendimo priimti TIPK paraišką priėmimo, kai TIPK paraiška pateikta dėl
naujo įrenginio arba įrenginio esminio pakeitimo, nurodyto šio straipsnio
vienuoliktojoje dalyje, paaiškėja, kad Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
įstatyme nurodyta tvarka nustatyta, kad ūkinė veikla jau vykdoma ar ūkinės veiklos
pakeitimas jau atliktas neteisėtai ir pažeidimas nepašalintas.
Fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas daryti įrenginio, kuriam išduotas TIPK
leidimas, esminį pakeitimą (t. y. pakeisti įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų
dalių) pobūdį ar veikimą arba jį išplėsti, kai toks pakeitimas ar išplėtimas gali turėti
reikšmingą neigiamą poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai, kaip nustatyta
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, arba kai toks
pakeitimas ar išplėtimas atitinka arba viršija TIPK taisyklėse nustatytas įrenginio
pajėgumo ribas), turi TIPK taisyklėse nustatyta tvarka kreiptis dėl TIPK leidimo
pakeitimo. Tam, kad TIPK leidime būtų nustatytos su planuojamu įrenginio esminiu
pakeitimu susijusios sąlygos, fizinis ar juridinis asmuo privalo TIPK taisyklėse
nustatyta tvarka pateikti aplinkos ministro įgaliotai institucijai TIPK paraišką dėl
TIPK leidimo pakeitimo. Jeigu planuojamas pakeitimas nėra esminis, TIPK
taisyklėse nustatyta tvarka fizinis ar juridinis asmuo privalo raštu pranešti aplinkos
ministro įgaliotai institucijai apie planuojamus įrenginio pobūdžio arba veikimo
pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti poveikį aplinkai, o aplinkos ministro
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veikla galima pasirinktoje vietoje, jei ši išvada ar šis sprendimas yra privalomi tam, kad
būtų išduotas TIPK leidimas.
Nustačius šio straipsnio keturioliktosios dalies 1, 4 ir 5 punktuose nurodytas aplinkybes,
fizinis ar juridinis asmuo prieš sprendimo panaikinti TIPK leidimo galiojimą priėmimą
per 3 darbo dienas nuo atitinkamos aplinkybės nustatymo dienos įspėjamas apie galimą
TIPK leidimo galiojimo panaikinimą ir nustatomas 20 darbo dienų terminas, per kurį
asmuo turi pašalinti trūkumus. Jei fizinis ar juridinis asmuo per šį laiką trūkumus
pašalina, TIPK leidimo galiojimas nepanaikinamas. Nustačius šio straipsnio
keturioliktosios dalies 2, 3 ir 6 punktuose nurodytas aplinkybes, TIPK leidimo galiojimas
panaikinamas neteikiant šioje dalyje numatyto įspėjimo. Fizinis ar juridinis asmuo apie
priimtą sprendimą panaikinti TIPK leidimo galiojimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo
priėmimo dienos informuojamas raštu, išskyrus atvejus, kai TIPK leidimo galiojimas
panaikintas nustačius šio straipsnio keturioliktosios dalies 4 punkte nurodytas
aplinkybes, ir nurodomos TIPK leidimo galiojimo panaikinimo priežastys.
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įgaliota institucija įvertina, ar pakeitimai galimi, ir priima sprendimą dėl poreikio
keisti leidimo sąlygas ar patį leidimą.
Aplinkos ministro įgaliota institucija, siekdama užtikrinti šio straipsnio antrojoje
dalyje nurodytų principų laikymąsi ir TIPK leidimo sąlygų atitiktį teisės aktų
reikalavimams, TIPK taisyklėse nustatyta tvarka peržiūri TIPK leidimo sąlygas ir,
nustačiusi, kad atsirado bent viena šioje dalyje nurodytų TIPK leidimo keitimo
sąlygų, arba gavusi NVS centro pranešimą, kad TIPK leidimo sąlygos dėl šios dalies
3 ir 4 punktuose nurodytų priežasčių turi būti keičiamos, priima sprendimą dėl
prievolės pakeisti TIPK leidimą. Apie šį sprendimą fizinis ar juridinis asmuo
informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Gavęs
šiame punkte nurodytą sprendimą, fizinis ar juridinis asmuo privalo šiame sprendime
nustatytais terminais pateikti aplinkos ministro įgaliotai institucijai TIPK paraišką
dėl TIPK leidimo pakeitimo. Paraiškos pateikimo terminas turi būti ne trumpesnis
kaip 20 darbo dienų, o šios dalies 4 ir 5 punktuose nurodytais atvejais – ne trumpesnis
kaip 20 darbo dienų ir ne ilgesnis kaip 30 darbo dienų. TIPK leidimas turi būti
pakeistas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:
1) išduotame TIPK leidime nustatytos sąlygos ir terminai, dėl kurių TIPK leidimas
turi būti pakeistas;
2) aplinkos ministro įgaliota institucija TIPK taisyklėse nustatyta tvarka nustato, kad,
įsigaliojus naujiems arba pasikeitus Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų,
aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų,
aplinkos apsaugos normatyvų, aplinkos apsaugos standartų, aplinkos kokybės normų
reikalavimams, turi būti nustatytos griežtesnės ar papildomos TIPK leidimo sąlygos;
3) NVS centras, vykdydamas Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir Triukšmo
valdymo įstatymo jam priskirtas funkcijas triukšmo ir kvapų valdymo srityje,
nustato, kad, pasikeitus arba įsigaliojus naujiems visuomenės sveikatos priežiūrą
reguliuojantiems teisės aktams, TIPK leidime turi būti nustatytos griežtesnės ar
papildomos triukšmo ar kvapų valdymo sąlygos arba kad turi būti taikomos kitos
triukšmo ar kvapų sumažinimo priemonės;
4) NVS centras, vykdydamas Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir Triukšmo
valdymo įstatymo jam priskirtas funkcijas triukšmo ir kvapų valdymo srityje, 2
kartus per metus nustato, kad fizinis ar juridinis asmuo pažeidė TIPK leidime
nurodytas triukšmo ar kvapų valdymo sąlygas, ir pateikia sprendimą, kad tokių
pažeidimų prevencijai reikia sugriežtinti arba įrašyti papildomas TIPK leidimo
sąlygas;
5) fiziniam ar juridiniam asmeniui 2 kartus per metus pažeidus TIPK leidimo sąlygas,
susijusias su neleistinu teršalų patekimu į aplinką, atliekų susidarymu, laikymu ar
apdorojimu arba neteisėtu gamtos išteklių naudojimu, jeigu tokių pažeidimų
prevencijai reikia sugriežtinti arba įrašyti papildomas TIPK leidimo sąlygas;
6) aplinkos monitoringo ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatai rodo,
kad įrenginio leistina tarša daro reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, todėl būtina
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TIPK leidime įrašytas išmetamų teršalų ribines vertes pakeisti ar į TIPK leidimą
įrašyti naujas ribines vertes;
7) esamas gamybos būdas neleidžia užtikrinti saugaus įrenginio eksploatavimo ir dėl
to įrenginiui saugiai eksploatuoti turi būti naudojami kiti gamybos būdai;
8) kai leidimo sąlygos neatitinka įrenginiui taikytinų pakeistų arba naujų geriausių
prieinamų gamybos būdų arba jų nepakanka.
Jeigu aplinkos ministro įgaliota institucija, atlikusi TIPK leidimo sąlygų peržiūrą,
nenustato bent vienos šio straipsnio dvyliktojoje dalyje nustatytos TIPK leidimo
keitimo sąlygos, TIPK taisyklėse nustatyta tvarka ji priima sprendimą nekeisti TIPK
leidimo. Šis sprendimas laikomas neatsiejama TIPK leidimo dalimi.
Sprendimas panaikinti TIPK leidimo galiojimą priimamas, kai yra bent viena iš šių
sąlygų:
1) TIPK leidimo turėtojo prašymu;
2) aplinkos ministro įgaliotai institucijai šio straipsnio dvyliktojoje dalyje nustatyta
tvarka priėmus sprendimą dėl prievolės pakeisti TIPK leidimą, TIPK leidimo
turėtojas per sprendime nustatytą terminą TIPK taisyklėse nustatyta tvarka nepateikia
šiame sprendime nurodytus reikalavimus atitinkančios TIPK paraiškos dėl TIPK
leidimo pakeitimo;
3) jeigu šio straipsnio aštuntosios dalies 1 punkte nustatytu atveju aplinkos ministro
įgaliotai institucijai priėmus sprendimą nepriimti TIPK paraiškos TIPK leidimo
turėtojas per aplinkos ministro įgaliotos institucijos nustatytą terminą nepateikia
pataisytos TIPK paraiškos, kai to reikia dėl šio straipsnio dvyliktosios dalies 2, 3, 6,
7 ir 8 punktuose nurodytų sąlygų;
4) jeigu šio straipsnio aštuntosios dalies 1 punkte nustatytu atveju aplinkos ministro
įgaliotai institucijai priėmus sprendimą nepriimti TIPK paraiškos TIPK leidimo
turėtojas per 20 darbo dienų nepateikia pataisytos TIPK paraiškos, kai to reikia dėl
šio straipsnio dvyliktosios dalies 4 ir 5 punktuose nurodytų sąlygų;
5) teisėtomis priemonėmis įrodyta, kad TIPK leidimui gauti ir (ar) pakeisti buvo
pateikta melaginga informacija, kuria remiantis buvo nustatytos TIPK leidimo
sąlygos;
6) TIPK leidimą turintis juridinis asmuo likviduotas, TIPK leidimą turintis fizinis
asmuo mirė, teismas jį pripažino neveiksniu ar ribotai veiksniu srityje, susijusioje su
šio straipsnio antrojoje dalyje nurodyto įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų
dalių) eksploatavimu, arba nežinia kur esančiu, jeigu asmens teisių perėmėjas per 6
mėnesius nuo šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo TIPK taisyklėse
nustatyta tvarka nesikreipia dėl TIPK leidime nurodytų formalių duomenų
patikslinimo;
7) jeigu įvykus juridinio asmens pertvarkymui arba reorganizavimui juridinio asmens
teisių perėmėjas per 6 mėnesius nuo šių aplinkybių atsiradimo TIPK taisyklėse
nustatyta tvarka nesikreipia dėl TIPK leidime nurodytų formalių duomenų
patikslinimo;
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8) yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, panaikinantis atrankos išvadą dėl poveikio
aplinkai vertinimo arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį
planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje vietoje, jeigu ši išvada ar šis sprendimas
yra privalomi tam, kad būtų išduotas TIPK leidimas;
9) Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatyta tvarka 3 kartus per
metus nustatoma, kad TIPK leidime nustatyti leistinos taršos (kiekio ir (ar)
koncentracijos), atliekų susidarymo, laikymo normatyvai viršijami, išskyrus atvejus,
kurie laikytini mažareikšmiais teisės aktų reikalavimų pažeidimais pagal Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymą, arba jeigu toks TIPK leidimo sąlygų
pažeidimas nenutraukiamas ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pažeidimo užfiksavimo
dienos, išskyrus atvejus, kai privalomuoju nurodymu pažeidimui pašalinti nustatytas
ilgesnis negu šiame punkte nurodytas terminas arba NVS centras, vykdydamas
Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo ir Triukšmo valdymo įstatymo jam
priskirtas funkcijas triukšmo ir kvapų valdymo srityje, 3 kartus per metus nustato
TIPK leidimo sąlygų pažeidimus, susijusius su triukšmo arba kvapų normų viršijimu,
išskyrus atvejus, kai toks TIPK leidimo galiojimo panaikinimas galėtų sukelti
visuomenės interesams didesnę žalą (sutrikdyti viešąjį vandens tiekimą, nuotekų
tvarkymą, centralizuotą šilumos ar elektros energijos tiekimą, mišrių komunalinių
atliekų tvarkymą) negu tęsiamos ūkinės veiklos daromas poveikis;
10) neįvykdytas Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatyta tvarka
duotas privalomasis nurodymas sustabdyti įrenginio ar jo dalies eksploatavimą arba
sustabdyti veiklą.
Nustačius šio straipsnio keturioliktosios dalies 2, 3, 4, 6, 7, 8 ir 10 punktuose
nurodytas aplinkybes, fizinis ar juridinis asmuo prieš sprendimo panaikinti TIPK
leidimo galiojimą priėmimą per 3 darbo dienas nuo atitinkamos aplinkybės
nustatymo dienos įspėjamas apie galimą TIPK leidimo galiojimo panaikinimą. Šio
straipsnio keturioliktosios dalies 2, 3, 4, 7 ir 10 punktuose nurodytais atvejais
nustatomas 20 darbo dienų terminas, o šio straipsnio keturioliktosios dalies 8 punkte
nurodytu atveju – 6 mėnesių terminas, per kurį asmuo turi pašalinti trūkumus. Jeigu
fizinis ar juridinis asmuo per šį laiką trūkumus pašalina, TIPK leidimo galiojimas
nepanaikinamas. Nustačius šio straipsnio keturioliktosios dalies 1, 5 ir 9 punktuose
nurodytas aplinkybes, TIPK leidimo galiojimas panaikinamas neteikiant šioje dalyje
numatyto įspėjimo. Fizinis ar juridinis asmuo apie priimtą sprendimą panaikinti
TIPK leidimo galiojimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
informuojamas raštu, išskyrus atvejus, kai TIPK leidimo galiojimas panaikintas
nustačius šio straipsnio keturioliktosios dalies 6 punkte nurodytas aplinkybes ir
nurodomos TIPK leidimo galiojimo panaikinimo priežastys. Panaikinus TIPK
leidimą, fizinis ar juridinis asmuo (ūkinės veiklos vykdytojas) privalo saugiai
nutraukti įrenginio veiklą ir įgyvendinti būtinas priemones, reikalingas siekiant
užtikrinti, kad nebus padarytas neigiamas poveikis aplinkai ir nekils žalos aplinkai
grėsmė.

203


Taršos mokesčių ir kontrolės naujovės 2021-2022 m. Naujausi aplinkos apsaugos reikalavimai verslui

4.

204

Galiojo iki 2020-04-30.
192 straipsnis. Taršos leidimas
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau – Taršos
leidimų taisyklės) tvirtina aplinkos ministras. Šios taisyklės nustato paraiškos taršos
leidimui gauti ar pakeisti rengimo, pateikimo, aplinkos ministro įgaliotos institucijos
atliekamo gautos paraiškos viešinimo, nagrinėjimo, priėmimo, taršos leidimo projekto
rengimo, taršos leidimo išdavimo, taršos leidimo sąlygų peržiūrėjimo, taršos leidimo
pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarką.
Fizinis ar juridinis asmuo turi teisę eksploatuoti Taršos leidimų taisyklėse nurodytą
įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), šio asmens eksploatuojamą ar valdomą
nuosavybės teisės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu, tik
turėdamas galiojantį taršos leidimą ir jame nustatytomis sąlygomis. Fizinis ar juridinis
asmuo privalo eksploatuoti įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis) laikydamasis šių
principų: imasi visų reikiamų taršos prevencijos priemonių; nesukelia didelės taršos;
užtikrina atliekų prevenciją, o jeigu atliekos susidaro, laikydamasis Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumo,
užtikrina, kad jos būtų paruoštos naudoti pakartotinai, perdirbtos, kitaip panaudotos, o
kai tai techniškai ir ekonomiškai neįmanoma, – pašalintos, stengiantis išvengti bet kokio
poveikio aplinkai arba jį sumažinti; energiją naudoja efektyviai; imasi priemonių, būtinų
avarijoms išvengti ir (ar) jų padariniams apriboti.
Išduodamas taršos leidimas gali turėti vieną ar kelias specialiąsias dalis, kuriose
nustatomos įrenginio eksploatavimo aplinkos apsaugos sąlygos pagal konkretų Taršos
leidimų taisyklėse nustatytą kriterijų, kurį atitinkančio įrenginio eksploatavimui
privaloma turėti taršos leidimą. Taršos leidimus išduoda, keičia ir jų galiojimą panaikina
aplinkos ministro įgaliota institucija. Sprendimas priimti paraišką taršos leidimui gauti
ar pakeisti priimamas aplinkos ministro įgaliotai institucijai įvertinus gautą paraišką ir
nustačius, kad ji atitinka Taršos leidimų taisyklėse nustatytus reikalavimus, paraiškoje
pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, reikalingi taršos leidimo
sąlygoms nustatyti.
Sprendimas priimti paraišką taršos leidimui gauti ar pakeisti arba nepriimti šios paraiškos
priimamas per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
Sprendimas nepriimti paraiškos taršos leidimui gauti ar pakeisti priimamas, kai yra bent
viena iš šių sąlygų:
1) paraiška neatitinka Taršos leidimų taisyklėse nustatytų reikalavimų, paraiškoje
pateikti ne visi ar netinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai arba paraiškoje ir
(ar) kituose dokumentuose, naudojamuose nustatant taršos leidimo sąlygas, pateikta
neteisinga informacija;
2) anksčiau išduoto taršos leidimo galiojimas buvo panaikintas šio straipsnio
vienuoliktosios dalies 2 ar 5 punktuose nurodytais atvejais ir nepašalintos priežastys,
lėmusios taršos leidimo galiojimo panaikinimą;

Įsigaliojo 2020-05-01.
192 straipsnis. Taršos leidimas
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles (toliau –
Taršos leidimų taisyklės) tvirtina aplinkos ministras, suderinęs su sveikatos apsaugos
ministru. Šiose taisyklėse nustatyta paraiškos taršos leidimui gauti ar pakeisti
rengimo, pateikimo, aplinkos ministro įgaliotos institucijos atliekamo gautos
paraiškos viešinimo, nagrinėjimo, priėmimo, taršos leidimo projekto rengimo, taršos
leidimo išdavimo, taršos leidimo sąlygų peržiūrėjimo, taršos leidimo pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo tvarka.
Fizinis ar juridinis asmuo turi teisę eksploatuoti Taršos leidimų taisyklėse nurodytą
įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), šio asmens eksploatuojamą ar valdomą
nuosavybės teisės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu, tik
turėdamas galiojantį taršos leidimą ir jame nustatytomis sąlygomis. Fizinis ar
juridinis asmuo privalo eksploatuoti įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis)
laikydamasis šių principų: imasi visų reikiamų taršos ir kvapų prevencijos priemonių;
nesukelia didelės taršos; užtikrina atliekų prevenciją, o jeigu atliekos susidaro,
laikydamasis Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų atliekų tvarkymo prioritetų
eiliškumo, užtikrina, kad jos būtų paruoštos naudoti pakartotinai, perdirbtos, kitaip
panaudotos, o kai tai techniškai ir ekonomiškai neįmanoma, – pašalintos, stengiantis
išvengti bet kokio poveikio aplinkai arba jį sumažinti; energiją naudoja efektyviai;
imasi priemonių, būtinų avarijoms išvengti ir (ar) jų padariniams apriboti.
Taršos leidimas gali turėti vieną ar kelias specialiąsias dalis, kuriose nustatomos
įrenginio eksploatavimo aplinkos apsaugos sąlygos pagal konkretų Taršos leidimų
taisyklėse nustatytą kriterijų, kurį atitinkančio įrenginio eksploatavimui privaloma
turėti taršos leidimą. Taršos leidimus išduoda, keičia ir jų galiojimą panaikina
aplinkos ministro įgaliota institucija. Sprendimas priimti paraišką taršos leidimui
gauti ar pakeisti priimamas aplinkos ministro įgaliotai institucijai įvertinus gautą
paraišką ir nustačius, kad ji atitinka Taršos leidimų taisyklėse nustatytus
reikalavimus, paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar)
dokumentai, reikalingi taršos leidimo sąlygoms nustatyti. Taršos leidimų taisyklėse
nustatytais atvejais, tvarka ir terminais NVS centras, vykdydamas Visuomenės
sveikatos priežiūros įstatymo jam priskirtas funkcijas kvapų valdymo srityje, derina
paraiškas, pagal kompetenciją nustato ir peržiūri taršos leidime nurodytas kvapų
valdymo sąlygas.
Sprendimas priimti paraišką taršos leidimui gauti ar pakeisti arba nepriimti šios
paraiškos priimamas per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
Sprendimas nepriimti paraiškos taršos leidimui gauti ar pakeisti priimamas, kai yra
bent viena iš šių sąlygų:
1) paraiška neatitinka Taršos leidimų taisyklėse nustatytų reikalavimų, paraiškoje
pateikti ne visi ar netinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai arba paraiškoje
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3) yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, panaikinantis atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai
vertinimo arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė
veikla galima pasirinktoje vietoje, jei ši išvada ar šis sprendimas yra privalomi tam, kad
būtų išduotas ar pakeistas taršos leidimas;
4) nėra atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimo dėl planuojamos
ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje vietoje, arba ši
išvada ar sprendimas nebegalioja, jei ši išvada ar šis sprendimas yra privalomi tam, kad
būtų išduotas ar pakeistas taršos leidimas, išskyrus atvejus, kai buvo išduotas statybą
leidžiantis dokumentas, leidimas naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes ar kituose
įstatymuose nurodytas leidimas galiojant šiam sprendimui ar šiai atrankos išvadai.
Sprendimą išduoti ar pakeisti taršos leidimą arba sprendimą neišduoti ar nekeisti taršos
leidimo aplinkos ministro įgaliota institucija privalo priimti ne vėliau kaip per 20 darbo
dienų nuo sprendimo priimti paraišką taršos leidimui gauti ar pakeisti priėmimo dienos.
Sprendimas neišduoti ar nekeisti taršos leidimo priimamas, kai yra bent viena iš šių
sąlygų:
1) po sprendimo priimti paraišką taršos leidimui gauti ar pakeisti priėmimo įrodoma
teisėtomis priemonėmis, kad paraiškoje taršos leidimui gauti ar pakeisti ir (ar) kituose
dokumentuose, kuriuos reikalaujama pateikti pagal Taršos leidimų taisykles norint gauti
ar pakeisti taršos leidimą, buvo pateikta melaginga informacija;
2) po paraiškos taršos leidimui gauti ar pakeisti priėmimo yra įsiteisėjęs teismo
sprendimas, panaikinantis atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo arba
sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima
pasirinktoje vietoje, jei ši išvada ar šis sprendimas yra privalomi tam, kad būtų išduotas
ar pakeistas taršos leidimas;
3) nebegalioja atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl
planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje
vietoje, jei ši išvada ar šis sprendimas yra privalomi tam, kad būtų išduotas ar pakeistas
taršos leidimas, išskyrus atvejus, kai buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas,
leidimas naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes ar kituose įstatymuose nurodytas
leidimas galiojant šiam sprendimui ar šiai atrankos išvadai.
Taršos leidimas turi būti pakeistas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:
1) planuojama pakeisti Taršos leidimų taisyklėse nurodyto įrenginio (jo dalies, kelių
įrenginių ar jų dalių) pobūdį ar veikimą arba planuojama jį išplėsti, kai toks pakeitimas
ar išplėtimas gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai, kaip
nustatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatyme, arba dėl tokio pakeitimo ar išplėtimo atsiranda prievolė turėti kitą taršos
leidimo specialiąją dalį (dalis);
2) aplinkos ministro įgaliota institucija Taršos leidimų taisyklėse nustatyta tvarka
nustato, kad, įsigaliojus naujiems arba pasikeitus Europos Sąjungos aplinkos apsaugos
teisės aktų, aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės
aktų, aplinkos apsaugos normatyvų, aplinkos apsaugos standartų, aplinkos kokybės
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ir (ar) kituose dokumentuose, naudojamuose nustatant taršos leidimo sąlygas,
pateikta neteisinga informacija;
2) anksčiau išduoto taršos leidimo galiojimas buvo panaikintas šio straipsnio
vienuoliktosios dalies 5 ar 8 punktuose nurodytais atvejais ir nepašalintos priežastys,
lėmusios taršos leidimo galiojimo panaikinimą;
3) yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, panaikinantis atrankos išvadą dėl poveikio
aplinkai vertinimo arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį
planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje vietoje, jeigu ši išvada ar šis sprendimas
yra privalomi tam, kad būtų išduotas ar pakeistas taršos leidimas;
4) nėra atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimo dėl
planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje
vietoje, arba ši išvada ar sprendimas nebegalioja, jeigu ši išvada ar šis sprendimas
yra privalomi tam, kad būtų išduotas ar pakeistas taršos leidimas, išskyrus atvejus,
kai buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, leidimas naudoti žemės gelmių
išteklius arba ertmes ar kituose įstatymuose nurodytas leidimas galiojant šiam
sprendimui ar šiai atrankos išvadai;
5) paraiška pateikta dėl ūkinės veiklos, kuri uždrausta įstatymais;
6) paraiška pateikta dėl įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatavimo
arba įrenginio pakeitimo, nurodyto šio straipsnio aštuntojoje dalyje, jeigu Aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nurodyta tvarka nustatyta, kad įrenginys (jo
dalis, keli įrenginiai ar jų dalys) jau eksploatuojamas ar įrenginio pakeitimas jau
atliktas neteisėtai ir pažeidimas nepašalintas arba įrenginyje (jo dalyje, keliuose
įrenginiuose ar jų dalyse), dėl kurio pateikta paraiška, Aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės įstatyme nustatyta tvarka nustatyti pažeidimai nenutraukti ir (ar)
nepašalinti pažeidimų padariniai;
7) paraiškoje nenumatytos priemonės sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai nustatytų sąlygų ir priemonių reikšmingam neigiamam poveikiui
aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės
veiklos pradžios, ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadoje, kad poveikio
aplinkai vertinimas neprivalomas, nustatytų priemonių reikšmingam neigiamam
poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki
ūkinės veiklos pradžios, įgyvendinimui;
8) fizinis asmuo paraiškos pateikimo metu eksploatuoja arba eksploatavo ūkinės
veiklos objektą ar įrenginį, kuriam buvo panaikintas taršos leidimas šio straipsnio
vienuoliktosios dalies 9 punkte nurodytu pagrindu ir nepraėjo penkeri metai nuo
anksčiau turėto taršos leidimo galiojimo panaikinimo dienos arba juridinio asmens
vadovas paraiškos pateikimo metu yra ar buvo vadovas juridinio asmens,
eksploatuojančio ar eksploatavusio ūkinės veiklos objektą ar įrenginį, kuriam jo
vadovavimo metu buvo panaikintas taršos leidimo galiojimas šio straipsnio
vienuoliktosios dalies 9 punkte nurodytu pagrindu, ir nepraėjo penkeri metai nuo
anksčiau turėto taršos leidimo galiojimo panaikinimo dienos.
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normų reikalavimams, turi būti nustatytos griežtesnės ar papildomos taršos leidimo
sąlygos arba kad yra galimybė Taršos leidimų taisyklėse nustatyta tvarka taikyti kitas
išmetamų teršalų sumažinimo priemones;
3) fizinio ar juridinio asmens prašymu, jei dėl veiklos pakeitimo nelieka prievolės turėti
atitinkamą taršos leidimo specialiąją dalį (dalis).
Šio straipsnio aštuntojoje dalyje nurodytais atvejais fizinis ar juridinis asmuo privalo
Taršos leidimų taisyklėse nustatyta tvarka pateikti aplinkos ministro įgaliotai institucijai
paraišką dėl taršos leidimo pakeitimo:
1) šio straipsnio aštuntosios dalies 1 arba 2 punkte nurodytais atvejais – savo iniciatyva
arba
2) kai aplinkos ministro įgaliota institucija, siekdama užtikrinti šio straipsnio antrojoje
dalyje nurodytų principų laikymąsi ir kad taršos leidimo sąlygos atitiktų teisės aktų
reikalavimus, Taršos leidimų taisyklėse nustatyta tvarka peržiūri taršos leidimo sąlygas,
nustato, kad atsirado bent viena šio straipsnio aštuntojoje dalyje nurodytų taršos leidimo
keitimo sąlygų, ir priima sprendimą dėl prievolės pakeisti taršos leidimą, – gavęs šį
sprendimą. Apie šį sprendimą fizinis ar juridinis asmuo informuojamas raštu per 3 darbo
dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Gavęs šiame punkte nurodytą sprendimą, fizinis
ar juridinis asmuo privalo šiame sprendime nustatytais terminais pateikti aplinkos
ministro įgaliotai institucijai paraišką dėl taršos leidimo pakeitimo. Paraiškos pateikimo
terminas turi būti ne trumpesnis kaip 20 darbo dienų.
Jei aplinkos ministro įgaliota institucija, atlikusi taršos leidimo sąlygų peržiūrą,
nenustato bent vienos šio straipsnio aštuntojoje dalyje nustatytos taršos leidimo keitimo
sąlygos, ji priima sprendimą nekeisti taršos leidimo. Šis sprendimas laikomas
neatsiejama taršos leidimo dalimi.
Sprendimas panaikinti taršos leidimo galiojimą priimamas, kai yra bent viena iš šių
sąlygų:
1) aplinkos ministro įgaliotai institucijai priėmus sprendimą dėl prievolės pakeisti taršos
leidimą, taršos leidimo turėtojas per šiame sprendime nustatytą terminą ir Taršos leidimų
taisyklėse nustatyta tvarka nepateikia paraiškos dėl taršos leidimo pakeitimo;
2) teisėtomis priemonėmis įrodyta, kad taršos leidimui gauti ir (ar) pakeisti buvo pateikta
melaginga informacija, kuria remiantis buvo nustatytos taršos leidimo sąlygos;
3) taršos leidimo turėtojo prašymu;
4) taršos leidimą turintis juridinis asmuo likviduotas, taršos leidimą turintis fizinis asmuo
mirė, teismas jį pripažino neveiksniu ar ribotai veiksniu srityje, susijusioje su šio
straipsnio antrojoje dalyje nurodyto įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių)
eksploatavimu, ar nežinia kur esančiu, jeigu asmens teisių perėmėjas per 6 mėnesius nuo
šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo Taršos leidimų taisyklėse nustatyta tvarka
nesikreipia dėl taršos leidime nurodytų formalių duomenų patikslinimo;
5) neįvykdytas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo
nustatyta tvarka priimtas nutarimas sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą;
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Sprendimą išduoti ar pakeisti taršos leidimą arba sprendimą neišduoti ar nekeisti
taršos leidimo aplinkos ministro įgaliota institucija privalo priimti ne vėliau kaip per
20 darbo dienų nuo sprendimo priimti paraišką taršos leidimui gauti ar pakeisti
priėmimo dienos.
Sprendimas neišduoti ar nekeisti taršos leidimo priimamas, kai yra bent viena iš šių
sąlygų:
1) po sprendimo priimti paraišką taršos leidimui gauti ar pakeisti priėmimo
nustatoma, kad paraiškoje taršos leidimui gauti ar pakeisti ir (ar) kituose
dokumentuose, kuriuos reikalaujama pateikti pagal Taršos leidimų taisykles norint
gauti ar pakeisti taršos leidimą, buvo pateikta neteisinga informacija, kuria remiantis
turėtų būti nustatomos taršos leidimo sąlygos;
2) po sprendimo priimti paraišką taršos leidimui gauti ar pakeisti priėmimo yra
įsiteisėjęs teismo sprendimas, panaikinantis atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai
vertinimo arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama
ūkinė veikla galima pasirinktoje vietoje, jeigu ši išvada ar šis sprendimas yra
privalomi tam, kad būtų išduotas ar pakeistas taršos leidimas;
3) nebegalioja atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl
planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje
vietoje, jeigu ši išvada ar šis sprendimas yra privalomi tam, kad būtų išduotas ar
pakeistas taršos leidimas, išskyrus atvejus, kai buvo išduotas statybą leidžiantis
dokumentas, leidimas naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes ar kituose
įstatymuose nurodytas leidimas galiojant šiam sprendimui ar šiai atrankos išvadai;
4) po sprendimo priimti paraišką taršos leidimui gauti priėmimo paaiškėja,
kad paraiška taršos leidimui gauti pateikta ūkinei veiklai, kuri uždrausta įstatymais,
vykdyti;
5) po sprendimo priimti paraišką taršos leidimui gauti priėmimo, kai paraiška taršos
leidimui gauti pateikta dėl naujo įrenginio eksploatavimo arba įrenginio pakeitimo,
nurodyto šio straipsnio aštuntojoje dalyje, paaiškėja, kad Aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės įstatyme nurodyta tvarka nustatyta, kad ūkinė veikla jau
vykdoma ar ūkinės veiklos pakeitimas atliktas neteisėtai ir pažeidimas nepašalintas.
Fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas pakeisti įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar
jų dalių), kuriam išduotas taršos leidimas, pobūdį ar veikimą arba jį išplėsti, kai toks
pakeitimas ar išplėtimas gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį žmonių sveikatai
arba aplinkai, kaip nustatyta Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatyme, arba kai dėl pakeitimo ar išplėtimo atsiranda prievolė turėti kitą taršos
leidimo specialiąją dalį (dalis), turi Taršos leidimų taisyklėse nustatyta tvarka kreiptis
dėl taršos leidimo pakeitimo. Tam, kad taršos leidime būtų nustatytos su šioje dalyje
nurodytu įrenginio pakeitimu susijusios sąlygos, fizinis ar juridinis asmuo
privalo Taršos leidimų taisyklėse nustatyta tvarka pateikti aplinkos ministro įgaliotai
institucijai paraišką dėl taršos leidimo pakeitimo. Jeigu planuojamas kitoks įrenginio
pakeitimas, negu nurodyta šioje dalyje, Taršos taisyklėse nustatyta tvarka fizinis ar
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6) yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, panaikinantis atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai
vertinimo arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė
veikla galima pasirinktoje vietoje, jei ši išvada ar šis sprendimas yra privalomi tam, kad
būtų išduotas taršos leidimas.
Nustačius šio straipsnio vienuoliktosios dalies 1, 4 ir 5 punktuose nurodytas aplinkybes,
fizinis ar juridinis asmuo prieš sprendimo panaikinti taršos leidimo galiojimą priėmimą
per 3 darbo dienas nuo atitinkamos aplinkybės nustatymo dienos įspėjamas apie galimą
taršos leidimo galiojimo panaikinimą ir nustatomas 20 darbo dienų terminas, per kurį
asmuo turi pašalinti trūkumus. Jei fizinis ar juridinis asmuo per šį laiką trūkumus
pašalina, taršos leidimo galiojimas nepanaikinamas. Nustačius šio straipsnio
vienuoliktosios dalies 2, 3 ir 6 punktuose nurodytas aplinkybes, taršos leidimo galiojimas
panaikinamas neteikiant šioje dalyje numatyto įspėjimo. Fizinis ar juridinis asmuo apie
priimtą sprendimą panaikinti taršos leidimo galiojimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo
priėmimo dienos informuojamas raštu, išskyrus atvejus, kai taršos leidimo galiojimas
panaikintas nustačius šio straipsnio vienuoliktosios dalies 4 punkte nurodytas
aplinkybes, ir nurodomos taršos leidimo galiojimo panaikinimo priežastys.
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juridinis asmuo privalo raštu pranešti aplinkos ministro įgaliotai institucijai apie
planuojamus įrenginio pobūdžio arba veikimo pakeitimus ar jo išplėtimą, kurie gali
daryti poveikį aplinkai, o aplinkos ministro įgaliota institucija įvertina, ar pakeitimai
galimi, ir priima sprendimą dėl poreikio keisti leidimo sąlygas ar patį leidimą.
Aplinkos ministro įgaliota institucija, siekdama užtikrinti šio straipsnio antrojoje
dalyje nurodytų principų laikymąsi ir taršos leidimo sąlygų atitiktį teisės aktų
reikalavimams, Taršos leidimų taisyklėse nustatyta tvarka peržiūri taršos leidimo
sąlygas ir, nustačiusi, kad atsirado bent viena šioje dalyje nurodytų taršos leidimo
keitimo sąlygų, arba gavusi NVS centro pranešimą, kad taršos leidimo sąlygos dėl
šios dalies 3 ir 4 punktuose nurodytų priežasčių turi būti keičiamos, priima sprendimą
dėl prievolės pakeisti taršos leidimą. Apie šį sprendimą fizinis ar juridinis asmuo
informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Gavęs
šiame punkte nurodytą sprendimą, fizinis ar juridinis asmuo privalo šiame sprendime
nustatytais terminais pateikti aplinkos ministro įgaliotai institucijai paraišką dėl
taršos leidimo pakeitimo. Paraiškos pateikimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip
20 darbo dienų, o šios dalies 4 ir 5 punktuose nurodytais atvejais – ne trumpesnis
kaip 20 darbo dienų ir ne ilgesnis kaip 30 darbo dienų. Taršos leidimas turi būti
pakeistas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:
1) fizinio ar juridinio asmens prašymu, jeigu dėl ūkinės veiklos pakeitimo nelieka
prievolės turėti atitinkamą taršos leidimo specialiąją dalį (dalis);
2) aplinkos ministro įgaliota institucija Taršos leidimų taisyklėse nustatyta tvarka
nustato, kad, įsigaliojus naujiems arba pasikeitus Europos Sąjungos aplinkos
apsaugos teisės aktų, aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir jų
įgyvendinamųjų teisės aktų, aplinkos apsaugos normatyvų, aplinkos apsaugos
standartų, aplinkos kokybės normų reikalavimams, turi būti nustatytos griežtesnės ar
papildomos taršos leidimo sąlygos;
3) NVS centras, vykdydamas Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo jam
priskirtas funkcijas kvapų valdymo srityje, nustato, kad, pasikeitus arba įsigaliojus
naujiems visuomenės sveikatos priežiūrą reguliuojantiems teisės aktams, taršos
leidime turi būti nustatytos griežtesnės ar papildomos kvapų valdymo sąlygos arba
kad turi būti taikomos kitos kvapų sumažinimo priemonės;
4) NVS centras, vykdydamas Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo jam
priskirtas funkcijas kvapų valdymo srityje, 2 kartus per metus nustato, kad fizinis ar
juridinis asmuo pažeidė taršos leidimo sąlygas, susijusias su kvapų valdymu, ir
pateikia sprendimą, kad tokių pažeidimų prevencijai reikia sugriežtinti arba įrašyti
papildomas taršos leidimo sąlygas;
5) fiziniam ar juridiniam asmeniui 2 kartus per metus pažeidus taršos leidimo
sąlygas, susijusias su neleistinu teršalų išmetimu, atliekų susidarymu, laikymu ar
apdorojimu arba neteisėtu gamtos išteklių naudojimu, jeigu tokių pažeidimų
prevencijai reikia sugriežtinti arba įrašyti papildomas taršos leidimo sąlygas;
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6) aplinkos monitoringo ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatai rodo,
kad įrenginio leistina tarša daro reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, todėl būtina
taršos leidime įrašytas išmetamų teršalų ribines vertes pakeisti ar į taršos leidimą
įrašyti naujas ribines vertes.
Jeigu aplinkos ministro įgaliota institucija, atlikusi taršos leidimo sąlygų peržiūrą,
nenustato bent vienos šio straipsnio devintojoje dalyje nustatytos taršos leidimo
keitimo sąlygos, Taršos leidimų taisyklėse nustatyta tvarka ji priima sprendimą
nekeisti taršos leidimo. Šis sprendimas laikomas neatsiejama taršos leidimo dalimi.
Sprendimas panaikinti taršos leidimo galiojimą priimamas, kai yra bent viena iš šių
sąlygų:
1) taršos leidimo turėtojo prašymu;
2) aplinkos ministro įgaliotai institucijai šio straipsnio devintojoje dalyje nustatyta
tvarka priėmus sprendimą dėl prievolės pakeisti taršos leidimą, taršos leidimo
turėtojas per šiame sprendime nustatytą terminą Taršos leidimų taisyklėse nustatyta
tvarka nepateikia šiame sprendime nurodytus reikalavimus atitinkančios paraiškos
dėl taršos leidimo pakeitimo;
3) jeigu šio straipsnio penktosios dalies 1 punkte nustatytu atveju aplinkos ministro
įgaliotai institucijai priėmus sprendimą nepriimti paraiškos taršos leidimo turėtojas
per aplinkos ministro įgaliotos institucijos nustatytą terminą nepateikia pataisytos
paraiškos, kai to reikia dėl šio straipsnio devintosios dalies 2, 3 ir 6 punktuose
nurodytų sąlygų;
4) jeigu šio straipsnio penktosios dalies 1 punkte nustatytu atveju aplinkos ministro
įgaliotai institucijai priėmus sprendimą nepriimti paraiškos taršos leidimo turėtojas
per 20 darbo dienų nepateikia pataisytos paraiškos, kai to reikia dėl šio straipsnio
devintosios dalies 4 ir 5 punktuose nurodytų sąlygų;
5) teisėtomis priemonėmis įrodyta, kad taršos leidimui gauti ir (ar) pakeisti buvo
pateikta melaginga informacija, kuria remiantis buvo nustatytos taršos leidimo
sąlygos;
6) taršos leidimą turintis juridinis asmuo likviduotas, taršos leidimą turintis fizinis
asmuo mirė, teismas jį pripažino neveiksniu ar ribotai veiksniu srityje, susijusioje su
šio straipsnio antrojoje dalyje nurodyto įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų
dalių) eksploatavimu, ar nežinia kur esančiu, jeigu asmens teisių perėmėjas per 6
mėnesius nuo šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo Taršos leidimų
taisyklėse nustatyta tvarka nesikreipia dėl taršos leidime nurodytų formalių duomenų
patikslinimo;
7) jeigu įvykus juridinio asmens pertvarkymui arba reorganizavimui juridinio asmens
teisių perėmėjas per 6 mėnesius nuo šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo
Taršos leidimų taisyklėse nustatyta tvarka nesikreipia dėl taršos leidime nurodytų
formalių duomenų patikslinimo;
8) yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, panaikinantis atrankos išvadą dėl poveikio
aplinkai vertinimo arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį
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planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje vietoje, jeigu ši išvada ar šis sprendimas
yra privalomi tam, kad būtų išduotas taršos leidimas;
9) Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatyta tvarka 3 kartus per
metus nustatoma, kad taršos leidime nustatyti leistinos taršos (kiekio ir (ar)
koncentracijos), atliekų susidarymo, laikymo normatyvai viršijami, išskyrus atvejus,
kurie laikytini mažareikšmiais teisės aktų reikalavimų pažeidimais pagal Viešojo
administravimo įstatymą, arba jeigu toks taršos leidimo sąlygų pažeidimas
nenutraukiamas ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pažeidimo užfiksavimo dienos, išskyrus
atvejus, kai privalomuoju nurodymu pažeidimui pašalinti nustatytas ilgesnis negu
šiame punkte nurodytas terminas arba NVS centras, vykdydamas Visuomenės
sveikatos priežiūros įstatymo jam priskirtas funkcijas kvapų valdymo srityje, 3 kartus
per metus nustato taršos leidimo sąlygų pažeidimus, susijusius su kvapų normų
viršijimu, išskyrus atvejus, kai toks taršos leidimo galiojimo panaikinimas galėtų
sukelti visuomenės interesams didesnę žalą (sutrikdyti viešąjį vandens tiekimą,
nuotekų tvarkymą, centralizuotą šilumos ar elektros energijos tiekimą, mišrių
komunalinių atliekų tvarkymą) negu tęsiamos ūkinės veiklos daromas poveikis;
10) neįvykdytas Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatyta tvarka
duotas privalomasis nurodymas sustabdyti įrenginio ar jo dalies eksploatavimą arba
sustabdyti veiklą.
Nustačius šio straipsnio vienuoliktosios dalies 2, 3, 4, 6, 7, 8 ir 10 punktuose
nurodytas aplinkybes, fizinis ar juridinis asmuo prieš sprendimo panaikinti taršos
leidimo galiojimą priėmimą per 3 darbo dienas nuo atitinkamos aplinkybės
nustatymo dienos įspėjamas apie galimą taršos leidimo galiojimo panaikinimą. Šio
straipsnio vienuoliktosios dalies 2, 3, 4, 7 ir 10 punktuose nurodytais atvejais
nustatomas 20 darbo dienų terminas, o šio straipsnio vienuoliktosios dalies 8 punkte
nurodytu atveju – 6 mėnesių terminas, per kurį asmuo turi pašalinti trūkumus. Jeigu
fizinis ar juridinis asmuo per šį laiką trūkumus pašalina, taršos leidimo galiojimas
nepanaikinamas. Nustačius šio straipsnio vienuoliktosios dalies 1, 5 ir 9 punktuose
nurodytas aplinkybes, taršos leidimo galiojimas panaikinamas neteikiant šioje dalyje
numatyto įspėjimo. Fizinis ar juridinis asmuo apie priimtą sprendimą panaikinti
taršos leidimo galiojimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
informuojamas raštu, išskyrus atvejus, kai taršos leidimo galiojimas panaikintas
nustačius šio straipsnio vienuoliktosios dalies 6 punkte nurodytas aplinkybes, ir
nurodomos taršos leidimo galiojimo panaikinimo priežastys. Panaikinus taršos
leidimą, fizinis ar juridinis asmuo (ūkinės veiklos vykdytojas) privalo saugiai
nutraukti įrenginio veiklą ir įgyvendinti būtinas priemones, reikalingas siekiant
užtikrinti, kad nebus padarytas neigiamas poveikis aplinkai ir nekils žalos aplinkai
grėsmė.
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5.

Galiojo iki 2020-04-30.
55 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už ūkinės ar kitokios veiklos vykdymą,
objektų naudojimą neturint taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar
taršos leidimo arba neįregistravus įrenginio
Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas yra
reikalingas, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki aštuonių tūkstančių eurų.
Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo keturiolikos tūkstančių iki trisdešimt tūkstančių eurų.
Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint taršos leidimo
arba neįregistravus įrenginio, kai pagal teisės aktus toks leidimas yra reikalingas arba
pagal teisės aktus toks įrenginys turi būti įregistruotas, užtraukia baudą nuo šešių šimtų
iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.
Šio straipsnio 3 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.
Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas nesilaikant šio straipsnio 1 ar
3 dalyje nurodytame leidime nustatytų sąlygų (išskyrus reikalavimus dėl ūkio subjekto
aplinkos monitoringo programos pateikimo kompetentingoms institucijoms teisės aktų
nustatyta tvarka, reikalavimus dėl teršalų išmetimo į aplinką viršijant taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidime ar taršos leidime nustatytus išmetamų teršalų
normatyvus ir reikalavimus dėl vandens išgavimo viršijant taršos integruotos prevencijos
ir kontrolės leidime ar taršos leidime nustatytą išgaunamo vandens kiekį) arba nesilaikant
įregistruotam įrenginiui nustatytų reikalavimų po rašytinio įspėjimo apie pažeidimą
užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.
Šio straipsnio 5 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Įsigaliojo 2020-05-01.
55 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už ūkinės ar kitokios veiklos
vykdymą, objektų naudojimą neturint taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimo ar taršos leidimo arba neįregistravus įrenginio
Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimo, kai pagal teisės aktus toks leidimas yra reikalingas,
užtraukia baudą nuo dešimt tūkstančių iki trisdešimt tūkstančių eurų.
Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo trisdešimt tūkstančių iki penkiasdešimt tūkstančių eurų.
Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint taršos leidimo
arba neįregistravus įrenginio, kai pagal teisės aktus toks leidimas yra reikalingas arba
pagal teisės aktus toks įrenginys turi būti įregistruotas, užtraukia baudą nuo penkių
tūkstančių iki dešimt tūkstančių eurų.
Šio straipsnio 3 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo dešimt tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių eurų.
Ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas nesilaikant šio straipsnio
1 ar 3 dalyje nurodytame leidime nustatytų sąlygų (išskyrus reikalavimus dėl ūkio
subjekto aplinkos monitoringo programos pateikimo kompetentingoms institucijoms
teisės aktų nustatyta tvarka, reikalavimus dėl teršalų išmetimo į aplinką viršijant
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ar taršos leidime nustatytus
išmetamų teršalų normatyvus ir reikalavimus dėl vandens išgavimo viršijant taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ar taršos leidime nustatytą išgaunamo
vandens kiekį) arba nesilaikant įregistruotam įrenginiui nustatytų reikalavimų po
rašytinio įspėjimo apie pažeidimą užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų
tūkstančių eurų.
Šio straipsnio 5 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia
baudą nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2020 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
 Šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 9 dalies 3 ir 4 punktai, 3 dalies nuostata dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prievolės derinti paraiškas ir pagal kompetenciją nustatyti ir peržiūrėti taršos leidime nurodytas kvapų valdymo sąlygas ir 11 dalies 9 punkto nuostata dėl taršos leidimo sąlygų
pažeidimų, susijusių su kvapų valdymu, įrenginiams, kuriuos eksploatuoti buvo išduotas taršos leidimas ar priimta paraiška taršos leidimui gauti iki šio įstatymo įsigaliojimo, taikomi nuo
2021 m. sausio 1 d.
 Iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatytiems ir nepašalintiems Aplinkos apsaugos įstatymo 191 ir 192 straipsniuose nurodytų leidimų sąlygų pažeidimams, susijusiems su leidime
nustatytos leistinos taršos (kiekio ir (ar) koncentracijos), atliekų susidarymo, laikymo normatyvų viršijimu, Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 9 punkte ir 192 straipsnio
11 dalies 9 punkte nurodytas 6 mėnesių terminas skaičiuojamas nuo 2020 m. gegužės 1 d.
Iki šio įstatymo įsigaliojimo neįvykdžius nutarimo stabdyti aplinkai kenksmingą veiklą, priimto iki 2020 m. gegužės 1 d. galiojusia Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės įstatyme nustatyta tvarka, Aplinkos apsaugos įstatymo 191 ir 192 straipsniuose nurodytų leidimų galiojimas panaikinamas vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia
Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 14 dalies 5 punkte arba iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 5 punkto nuostata.
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TARŠOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, PAKEITIMO IR GALIOJIMO
PANAIKINIMO TAISYKLIŲ NAUJA REDAKCIJA
Įsigaliojo 2020-07-17 (Įsakymu nauja redakcija išdėstytų Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 8, 27.7, 35, 41.3, 45.3, 46.3, 56.7, 60.7, 72.9, 72.10, 93 punktai, 1
priedo 1 priedėlis, 2 priedo 7 priedėlis, 3 priedo 7 priedėlis įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d.)

Priega per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/69c46b80c79b11eab2168935922ac3ab
Eil. nr.

SVARBUS PAKEITIMAS!
<...>
III SKYRIUS
BENDRIEJI LEIDIMŲ IŠDAVIMO PRINCIPAI

<...>
8. Veiklos vykdytojas, eksploatuojantis Taisyklių 6 punkte nurodytą ir Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytus kriterijus atitinkantį įrenginį, privalo turėti leidimo specialiąją
dalį, skirtą kvapų valdymui.
<...>
Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
1 priedo
1 priedėlis
KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES KVAPŲ VALDYMUI

1.
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Leidimo specialiąją dalį „Kvapų valdymas“ reikia turėti įrenginiams, kuriuos eksploatuojant privaloma turėti bent vieną Taisyklių 1 priedo 1–6 nurodytą specialiąją dalį ir
kuriuose vykdoma ši veikla (pagamintos produkcijos pakuotės svoris neįtraukiamas į galutinį pagamintos produkcijos svorį):
1. Biologiškai skaidžių atliekų apdorojimas (išskyrus atvejus, kai apdorojamos tik žaliosios atliekos), biodujų išgavimas iš atliekų, nuotekų dumblo laikymas.
2. Gamybinių nuotekų valymas nuotekų valymo įrenginiuose.
3. Paukščių arba gyvulių auginimas.
4. Asfaltbetonio gamyba.
5. Medienos plokščių (orientuotų skiedrantų plokščių, smulkintų plokščių arba plaušo plokščių) gamyba, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 300 m3 per dieną, bet ne
didesnis kaip 600 m3 per dieną.
6. Plastiko, įskaitant putplastį, gamyba, plastmasės dirbinių gamyba iš granulių, kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tonų per dieną.
7. Augalinių ar gyvulinių riebalų, aliejaus ir jo produktų gamyba, duonos ir konditerijos gaminių gamyba, kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tonų per dieną.
8. Cukraus gamyba.
9. Alaus gamyba, kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tūkst. litrų per dieną.
10. Gyvulinės kilmės pašarų gamyba, kai gamybos pajėgumas – 35 ar daugiau tonų per dieną.
11. Mėsos perdirbimas, gyvulių ar paukščių skerdimas, kai gamybos pajėgumas – ne mažesnis kaip 25 tonų per dieną, bet ne didesnis kaip 50 tonų per dieną.
12. Naftos, naftos produktų sandėliavimas ir krova, lijalinio vandens tvarkymas.
13. Kailių ir odų rauginimas, kai apdorojimo pajėgumas – ne mažesnis kaip 6 tonos, bet ne didesnis kaip 12 tonų gatavos produkcijos per dieną.
14. Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymas.
<...>
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V SKYRIUS
PARAIŠKOS GAUTI AR PAKEISTI LEIDIMĄ TEIKIMAS, DERINIMAS IR VIEŠINIMAS
37. Paraiška gauti ar pakeisti leidimą su pagal Taisykles reikalaujamais joje pateiktais dokumentais teikiama AAA el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis,
tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti
ar perskaityti. Tokiu atveju paraiška teikiama popieriniu formatu (susegta ar surišta) ir skaitmeninėje laikmenoje. <...>
<...>
40. Jei pateikta paraiška gauti ar pakeisti leidimą su specialiąja dalimi „Kvapų valdymas“, paraišką reikia derinti su NVSC.
<...>
42. Suinteresuota visuomenė turi teisę susipažinti su paraiška ir teikti pasiūlymus ar pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo ar pakeitimo 10 darbo dienų nuo informacijos
apie gautą paraišką paskelbimo AAA interneto svetainėje dienos.
<...>
44. Priimdama sprendimą priimti paraišką arba nepriimti paraiškos AAA įvertina suinteresuotos visuomenės pateiktas pastabas ir (ar) pasiūlymus.
<...>
51. Prieš priimdama sprendimą priimti paraišką arba nepriimti paraiškos, AAA savo iniciatyva arba veiklos vykdytojui paprašius turi teisę žodžiu aptarti savo pastabas su
veiklos vykdytoju. Pastabų aptarimo rezultatai įforminami pasitarimo protokolu ir pateikti veiklos vykdytojui kartu su spendimu priimti paraišką arba nepriimti paraiškos.
<...>
VI SKYRIUS
REIKALAVIMAI LEIDIMUI AR JO PAKEITIMUI RENGTI
<...>

55. Leidimą sudaro:
55.1. titulinis lapas;
55.2. bendroji dalis;
55.3. specialioji (-iosios) dalis (-ys), kurioje (-iose) nustatomos leidimo sąlygos;
55.4. leidimo priedai:
55.4.1. AAA priimta paraiška gauti ar pakeisti leidimą;
55.4.2. ŠESD stebėsenos planas;
55.4.3. ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa;
55.4.4. atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas ir atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas;
55.4.5. išsami nuotekų valymo įrenginių schema, kurioje pažymėtos visos nevalytų, valomų ir išvalytų nuotekų tekėjimo linijos ir jas valdančios sklendės, vietos, kuriose viena
nuotekų linija prijungta prie kitos (pvz., apvadinė linija), ir vietos, kur nuotekos gali patekti į aplinką (išleistuvas, avarinis išleistuvas);
55.4.6. kai leidimas pakeistas – AAA sprendimas (sprendimai) dėl leidimo pakeitimo; kai leidimo sąlygos patikslintos – AAA sprendimas (sprendimai) dėl leidimo sąlygų
tikslinimo, nurodytas Taisyklių 80.3 papunktyje;
55.4.7. leidimo priedų sąrašas (3 priedo 9 priedėlis), kuris koreguojamas pakeitus priedus ar AAA priėmus sprendimą pakeisti ar tikslinti leidimą.
56. Leidimo specialiosios dalys:
56.1. Nuotekų tvarkymas ir išleidimas;
56.2. Aplinkos oro taršos valdymas;
56.3. Klimato kaitos valdymas;
56.4. Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti);
56.5. Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių;
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56.6. Laivų perdirbimas;
Nuostata įsigalios 2021-01-01.
56.7. Kvapų valdymas (išduodama, kai reikia bet kurios kitos Taisyklių 56.1–56.6 papunkčiuose nurodytos leidimo specialiosios dalies).
57. Leidimo sąlygomis laikoma:
57.1. leidimo specialiojoje (-iosiose) dalyje (-yse) pateikti duomenys ir (ar) informacija;
57.2. ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa;
57.3. AAA sprendimas (ar sprendimai) tikslinti leidimo sąlygas, nurodytas Taisyklių 80.3 papunktyje;
57.4. atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikti duomenys ir (ar) informacija:
57.4.1. atliekų laikymo vieta, jos plotas, atliekų laikymo sąlygos;
57.4.2. atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso aprašymas, kuriame nurodomi duomenys apie naudojamas ir (ar) šalinamas atliekas, pagrindinius technologinio
proceso etapus, jų metu naudojamas medžiagas, susidarančias atliekas, nuotekas, teršalų išmetimą į aplinkos orą;
57.5. išsami nuotekų valymo įrenginių schema, kurioje pažymėtos visos nevalytų, valomų ir išvalytų nuotekų tekėjimo linijos ir jas valdančios sklendės, vietos, kur viena
nuotekų linija prijungta prie kitos (pvz., apvadinė linija), ir vietos, kur nuotekos gali patekti į aplinką (išleistuvas, avarinis išleistuvas).
<...>
59. Leidimo bendrojoje dalyje nurodoma:
59.1. duomenys apie įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis):
59.1.1. ūkinės veiklos objekto (įrenginio ar įrenginių) pavadinimas, jo projektinis pajėgumas, adresas;
59.1.2. jei įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis) eksploatuoja ar valdo nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu keli ūkio subjektai –
konkreti kiekvieno ūkio subjekto (veiklos vykdytojo) atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją;
59.2. informacija apie kiekviename įrenginyje (jo dalyje, keliuose įrenginiuose ar jų dalyse) vykdomą ūkinę veiklą:
59.2.1. įrenginyje (jo dalyje, keliuose įrenginiuose ar jų dalyse) vykdomos veiklos rūšys ir kriterijai, pagal kuriuos išduodamas leidimas įrenginiui;
59.2.2. trumpas įrenginyje (jo dalyje, keliuose įrenginiuose ar jų dalyse) naudojamų technologijų, vykdomos veiklos aprašymas;
59.2.3. kai leidimas išduodamas su specialiąja dalimi „Klimato kaitos valdymas“ – kuriai veiklos rūšiai ar rūšims priskiriama ŠESD išmetanti ūkinė veikla.
<...>
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TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, PAKEITIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO
TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

Įsigaliojo 2020-07-17.

Priega per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6eb44e31c79b11eab2168935922ac3ab
Eil. nr.

1.
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SVARBUS PAKEITIMAS!
<...>
VII. REIKALAVIMAI LEIDIMUI RENGTI
47. Leidimo sąlygos nustatomos ir pagrindžiamos remiantis paraiška ir Taisyklių 45 punkte nurodytais duomenimis ir dokumentais, įvertinus įrenginio eksploatavimo vietą.
Leidimo sąlygose įrašoma, kaip turi būti įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytos priemonės reikšmingam
neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu ar užbaigiant veiklą.
65. Leidimo sąlygose turi būti nustatyta:
<...>
65.5. stacionarūs kvapų šaltiniai ir kiekvieno jų leidžiamas kvapo emisijos rodiklis, triukšmo ir kvapų valdymo (mažinimo) priemonės;
<...>
68. Leidimo prieduose pateikiama informacija ir šie dokumentų (tais atvejais, kai teisės aktų nustatyta tvarka jie turi būti rengiami) originalai ar jų patvirtinti nuorašai, ir šių
dokumentų įrašai skaitmeninėje laikmenoje:
<...>
68.14. paraiškoje pateiktos schemos ir žemėlapiai, tarp jų – detali nuotekų valymo įrenginių schema, kurioje pažymėtos visos nevalytų, valomų ir išvalytų nuotekų tekėjimo
linijos ir jas valdančios sklendės, vietos, kuriose viena nuotekų linija sujungta su kita (pavyzdžiui, apvadinė linija) ir vietos, kur nuotekos gali patekti į aplinką (išleistuvas,
avarinis išleistuvas);
<...>
681. Leidimo sąlygomis laikoma:
681.1. leidimo II skyriuje „Leidimo sąlygos“ pateikti duomenys ir (ar) informacija;
681.2. ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa. Jei ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa pakeičiama nekeičiant leidimo (Taisyklių 311 punkte nustatytu atveju),
Monitoringo nuostatuose nustatyta tvarka su atsakingomis institucijomis suderinta pakeista programa pridedama prie leidimo, įtraukiama į priedų sąrašą ir laikoma leidimo
sąlyga;
681.3. AAA sprendimas (ar sprendimai) dėl leidimo sąlygų tikslinimo, nurodytas Taisyklių 97.3 papunktyje;
681.4. atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikti duomenys ir (ar) informacija:
681.4.1. atliekų laikymo vieta, jos plotas, atliekų laikymo sąlygos;
681.4.2. atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso aprašymas: duomenys apie naudojamasi r (ar) šalinamas atliekas, pagrindinius technologinio proceso etapus, jų
metu naudojamas medžiagas, susidarančias atliekas, nuotekas, teršalų išmetimą į aplinkos orą;
681.5. detali nuotekų valymo įrenginių schema, kurioje pažymėtos visos nevalytų, valomų ir išvalytų nuotekų tekėjimo linijos ir jas valdančios sklendės, vietos, kuriose viena
nuotekų linija pajungtą į kitą (pavyzdžiui, apvadinė linija) ir vietos, kuriose galimas nuotekų patekimas į aplinką (išleistuvas, avarinis išleistuvas).
<...>
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TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMŲ, IŠDUOTŲ PAGAL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR
KONTROLĖS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, ATNAUJINIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ 2 PRIEDĄ, KEITIMO Į TARŠOS LEIDIMUS
TVARKOS APRAŠO NAUJA REDAKCIJA
Įsigaliojo 2021-02-26.
Priega per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d8be7411773e11eb9fc9c3970976dfa1
Įsigaliojo 2021-08-01.
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO PATIKRINIMO PRIEŠ EKSPLOATAVIMO PRADŽIĄ TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
2021 m. liepos 30 d. Nr. D1-444
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi:
1. T v i r t i n u Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).
2. P a v e d u:
2.1. Aplinkos apsaugos agentūrai:
2.1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnyje nustatytais pagrindais ir Tvarkos apraše nustatyta tvarka fiziniam ar juridiniam asmeniui, prieš pradedant
eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą, organizuoti patikrinimą, kurio tikslas – nustatyti, ar ūkinės veiklos objekte įgyvendintos taršos integruotos kontrolės ir
prevencijos arba taršos leidime nurodytos sąlygos, kurias būtina įgyvendinti iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios;
2.1.2. Tvarkos apraše nustatytais atvejais ir tvarka kviesti Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos ir kitas Tvarkos apraše nurodytas institucijas dalyvauti šio
įsakymo 2.1.1 papunktyje nurodytame patikrinime;
2.2. Aplinkos apsaugos departamentui Aplinkos apsaugos agentūros kvietimu Tvarkos apraše nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauti šio įsakymo 2.1.1 papunktyje nurodytame
patikrinime.
3. N u s t a t a u, kad:
3.1. šis įsakymas įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 d.;
3.2. fiziniai ir juridiniai asmenys, planuojantys pradėti eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą iki 2021 m. rugsėjo 3 d., pradeda eksploatuoti ūkinės veiklos
objektą ir vykdyti ūkinę veiklą pagal teisės aktų, galiojusių iki 2021 m. rugpjūčio 1 d., reikalavimus.

Aplinkos ministras
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-444
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO PATIKRINIMO PRIEŠ EKSPLOATAVIMO PRADŽIĄ TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas) nustatyta Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA)
informavimo apie planuojamos ūkinės veiklos objekto, kuriam išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau – TIPK leidimas) arba taršos leidimas (toliau – ūkinės
veiklos objektas), eksploatavimo ir ūkinės veiklos vykdymo pradžią, AAA organizuojamo patikrinimo, ar ūkinės veiklos objekte įgyvendintos leidime nurodytos sąlygos, kurios privalo
būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios (toliau – patikrinimas) ir AAA sprendimo dėl ūkinės veiklos objekto atitikties leidime nustatytoms sąlygoms (toliau – sprendimas)
priėmimo tvarka.
2. Įrenginio paleidimas ūkinės veiklos objekte vykdomai veiklai ir kitai toje pačioje vietoje vykdomai techniškai su šia veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiai veiklai (pvz.,
pagalbinė veikla, be kurios įrenginys ar jo dalis negalėtų veikti), įskaitant įrenginio paleidimo ir derinimo darbus, laikoma ūkinės veiklos vykdymo pradžia.
3. Tvarkos aprašo nuostatos taikomos atliekant ūkinės veiklos objekto, kuriam išduotas TIPK leidimas arba taršos leidimas, patikrinimą prieš eksploatavimo ir ūkinės veiklos
vykdymo pradžią Tvarkos aprašo 15 ir 26 punktuose nurodytais atvejais.
4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose įtvirtintas sąvokas.
II SKYRIUS
INFORMAVIMAS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO EKSPLOATAVIMO IR ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMO PRADŽIĄ
5. Veiklos vykdytojas, norintis pradėti eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir pradėti ūkinę veiklą, ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip prieš 25 darbo dienas iki planuojamos
eksploatavimo ir ūkinės veiklos vykdymo pradžios AAA pateikia pranešimą apie planuojamą ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ir ūkinės veiklos vykdymo pradžią (toliau –
pranešimas) pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytą pavyzdį. Jeigu AAA gauna pranešimą vėliau už šiame punkte nustatytą terminą arba su pranešimu pateiktos informacijos nepakanka
priimti sprendimą, sprendimo priėmimo data gali būti vėlesnė negu veiklos vykdytojo planuojama ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ir ūkinės veiklos pradžia. Ūkinės veiklos objektą
eksploatuoti ir ūkinę veiklą pradėti, kol nepriimtas sprendimas, negalima.
6. Pranešime turi būti nurodoma:
6.1. veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys;
6.2. ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas;
6.3. kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas;
6.4. leidimo rūšis (TIPK ar taršos leidimas), išdavimo data, numeris;
6.5. planuojama ūkinės veiklos objekto ir (ar) įrenginio eksploatavimo pradžia;
6.6. leidime nurodytos sąlygos, kurias privaloma įgyvendinti iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios ir jų įgyvendinimo įrodymai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos įstatymo
15 straipsnio nuostatomis;
6.7. pridedamų dokumentų sąrašas.
7. Su pranešimu teikiami šie dokumentai:
7.1. deklaracija, patvirtinanti įsipareigojimus ir kad pranešime pateikiami duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs, pagal Tvarkos aprašo 2 priede nustatytą pavyzdį;
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7.2. dokumentas, įrodantis, kad veiklos vykdytojas žemės sklypą ar jo dalį, kuriame įrengtas ūkinės veiklos objektas, valdo nuosavybės teise ar kitais Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatytais pagrindais, jeigu informacijos apie dokumentą nėra Nekilnojamojo turto registre;
7.3. dokumentas, įrodantis, kad veiklos vykdytojas statinį ar jo dalį, kuriame įrengtas ūkinės veiklos objektas, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais, jeigu informacijos apie dokumentą nėra Nekilnojamojo turto registre;
7.4. jeigu statinys neregistruotas Nekilnojamojo turto registre, statybos užbaigimo akto numeris ir data, kai jį privaloma turėti Statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų
nustatyta tvarka, nuoroda į jį, jei šis dokumentas viešai paskelbtas, arba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patvirtintos deklaracijos apie
statybos užbaigimą numeris ir data, kai ją privaloma turėti Statybos įstatymo ir jį įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, nuoroda į ją, jei šis dokumentas viešai paskelbtas;
7.5. dokumentas, įrodantis, kad įrenginio išdėstymas sklype (pagal kadastro duomenų bylą, geodezinius matavimus) atitinka pateiktą leidime;
7.6. dokumentas, įrodantis, kad įrenginys atitinka techninius ir aplinkosauginius parametrus, nurodytus leidime (įrenginio gamintojo išduotas įrenginio pasas, sertifikatas ir pan.);
7.7. dokumentas, įrodantis, kad įrenginio taršos šaltinių išdėstymas sklype atitinka pateiktą leidime;
7.8. įgaliojimas, jei pranešimą teikia veiklos vykdytojo įgaliotas asmuo.
8. Veiklos vykdytojas su pranešimu gali teikti, jo nuomone, reikalingą, bet Tvarkos apraše nenurodytą informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie ūkinės veiklos objekto
atitiktį leidime nustatytoms sąlygoms .
9. Veiklos vykdytojas gali nurodyti, kokią informaciją laiko komercine (gamybine) paslaptimi pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio reikalavimus , kuri
neviešinama ar kitaip neteikiama tretiesiems asmenims be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo. Informaciją, kuri laikoma komercine (gamybine) paslaptimi ir asmens duomenys, kurių
apsaugą reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (toliau
kartu – informacija), teikiant pranešimą elektroninėmis ryšio priemonėmis ar skaitmeninėje laikmenoje, turi būti atskirta ir pateikta atskirame aplanke; teikiant pranešimą popieriniu
formatu, –atskirame voke. Informacija privalo būti saugoma ir naudojama AAA teisės aktų nustatyta tvarka, kad ji būtų apsaugota nuo neteisėto gavimo, naudojimo ar atskleidimo.
Veiklos vykdytojo kaip komercinė (gamybinė) paslaptis nurodyta informacija negali būti skelbiami viešai ar kitaip pateikiami tretiesiems asmenims be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo.
AAA, persiųsdama pranešimą kitoms institucijoms ir šią informaciją, privalo informuoti, kad teikiami asmens duomenys ir (arba) informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi
ir užtikrinti, kad teikiant pranešimą elektroninėmis ryšio priemonėmis tokia informacija būtų atskirta ir pateikta atskirame aplanke, teikiant pranešimą popieriniu formatu, – atskirame
voke. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri įstatymų ir kitus teisės aktų nustatyta tvarka turi būti prieinama visuomenei, taip pat ūkinės veiklos objekto
eksploatavimo pradžia.
10. Pranešimas teikiamas AAA el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus
atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju pranešimas teikiamas popieriniu formatu ir skaitmeninėje laikmenoje.
Teikiant pranešimą elektroniniu formatu, teikimo lydraštis ir Tvarkos apraše nurodyta deklaracija turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis
ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti paraišką teikiantį asmenį. Pranešimo skaitmeninė rinkmena turi būti pateikta *.docx ar
*.odt formatu ir *.pdf formatu, kiti kartu pateikiami dokumentai –*.pdf, *.docx, *.xlsx, *.odt, *.ods, *.tif formatais (pasirinktinai).
11. AAA patikrina:
11.1. ar su pranešimu teikiamas lydraštis pasirašytas (patvirtintas) kvalifikuotu elektroniniu veiklos vykdytojo ar jo įgalioto asmens parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio
priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti paraišką teikiantį asmenį;
11.2. ar pranešimas parašytas pagal Tvarkos aprašo 6 punkto reikalavimus;
11.3. ar pateikti visi privalomi dokumentai, nurodyti Tvarkos aprašo 7 punkte.
12. AAA Tvarkos apraše nustatyta tvarka patikrinusi pranešimą:
12.1. nustačiusi, kad pranešimas neatitinka Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų reikalavimų, pranešimo nepriima ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo AAA
dienos apie tai raštu praneša pranešimą teikusiam veiklos vykdytojui, nurodydama nepriėmimo priežastį;
12.2. nustačiusi, kad pranešimas atitinka Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytus reikalavimus, pranešimą priima, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo AAA
dienos:
12.2.1. raštu informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) visais atvejais; Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), jei leidime nustatytos sąlygos triukšmo ir (ar) kvapų reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti
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įgyvendintos pasirengimo vykdyti ūkinę veiklą etape, apie planuojamą patikrinimą ir pakviečia dalyvauti. Informuodama apie planuojamą patikrinimą, AAA persiunčia gautą pranešimą
su priedais ir, vadovaudamasi Tvarkos aprašo 15 ir 26 punkte nustatytais kriterijais, informuoja, ar patikrinimo metu bus vykstama į ūkinės veiklos objektą; nurodo patikrinimo pradžios
ir pabaigos datą, atvykimo į ūkinės veiklos objektą datą, jei planuojama vykti į ūkinės veiklos objektą; kontaktinį AAA asmenį;
12.2.2. raštu informuoja veiklos vykdytojo nurodytą kontaktinį asmenį apie patikrinimo pradžios ir pabaigos datą, atvykimo į ūkinės veiklos objektą datą, jei patikrinimo metu
planuojama vykti į ūkinės veiklos objektą;
12.2.3. apie planuojamą patikrinimą raštu informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos.
13. AAD, NVSC (toliau kartu – institucijos) gavę Tvarkos aprašo 12.2.1 papunktyje nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gavimo dienos raštu informuoja
AAA ir veiklos vykdytoją apie dalyvausiantį patikrinime institucijos įgaliotą atstovą. Jeigu atliktos statybos užbaigimo procedūros ir NVSC jose dalyvavo, įvertino triukšmo ir (ar) kvapų
mažinimo priemonių įrengimą iki veiklos vykdymo pradžios, NVSC gali nedalyvauti patikrinime.
14. Patikrinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 15 darbo dienų, ji skaičiuojama nuo AAA nurodytos patikrinimo pradžios datos iki sprendimo, nurodyto Tvarkos aprašo 21 punkte,
priėmimo dienos.
III SKYRIUS
PATIKRINIMO ATLIKIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
PATIKRINIMAS VYKSTANT Į ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTĄ
15. Patikrinimas vykstant į ūkinės veiklos objektą turi būti atliekamas, kai:
15.1. planuojama pradėti eksploatuoti naują įrenginį, kuriam išduotas TIPK leidimas;
15.2. planuojama pradėti eksploatuoti naują įrenginį, kuriam išduotas taršos leidimas, jei planuojamai ūkinei veiklai atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimas;
15.3. jei pakeistas leidimas Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 11 dalyje arba 192 straipsnio 8 dalyje nustatytais pagrindais, kuriam atliktas planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytu pagrindu arba planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimas atliktas priėmus atrankos išvadą, kad privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą;
15.4. jei taršos leidimas išduotas atliekų apdorojimo veiklai.
16. Tvarkos aprašo 15 ir 26 punkto reikalavimai netaikomi, jei AAA patikslina TIPK ar taršos leidimo sąlygas arba pakeičia TIPK ar taršos leidimo rekvizitus, išduoda naują
leidimą, siekiant atskirti įrenginio dalis ar įrenginį padalinti.
17. AAA iki vykimo į ūkinės veiklos objektą patikrina, ar:
17.1. veiklos vykdytojas žemės sklypą, kuriame įrengtas įrenginys, valdo nuosavybės teise ar valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais;
17.2. veiklos vykdytojas statinį ar jo dalį valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais;
17.3. įrenginio išdėstymas sklype (pagal kadastro duomenų bylą, geodezinius matavimus) atitinka pateiktą leidime;
17.4. leidime nurodytų sąlygų, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, įgyvendinimas pagrįstas pateiktais dokumentais.
18. Institucijų įgalioti atstovai, el. paštu informavę AAA ir veiklos vykdytoją, gali atvykti į ūkinės veiklos objektą atskirai. Atvykimo laikas darbo tvarka suderinamas su veiklos
vykdytoju.
19. Atvykę į ūkinės veiklos objektą AAA ir institucijų įgalioti atstovai, pagal Tvarkos aprašo 4 priede nurodytą kompetenciją:
19.1. jei įmanoma, privalo vizualiai įsitikinti, ar patikrinimo metu ūkinės veiklos objekte įgyvendintos leidime nurodytos sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos
vykdymo pradžios, ar ūkinės veiklos objekte pažymėti taršos šaltiniai, tinkamai įrengtos ėminių ėmimo vietos. Pasirinktinai patikrinama 5–10 taršos šaltinių ir (ar) ėminių ėmimo
vietų. Siekiant įsitikinti, kad inžinerinės sistemos ir inžineriniai tinklai veikia, institucijų įgalioti atstovai turi teisę reikalauti išbandyti šias sistemas ūkinės veiklos objekte, dalyvaujant
veiklos vykdytojo atstovams, kai inžinerinių sistemų ar tinklų išbandymus įmanoma atlikti nepradėjus eksploatuoti įrenginį;
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19.2. gali paprašyti veiklos vykdytojo pateikti su patikrinimo tikslu susijusius dokumentus ar jų kopijas (pvz., techniniai pasai, sertifikatai ar pan.), juos patikrinti. Jei veiklos
vykdytojas turi techninę dokumentaciją tik užsienio kalba, techninės dokumentacijos dalis, kurioje pateikta informacija, įrašyta į TIPK leidimo ar taršos leidimo sąlygas, pvz., įrenginio
projektinis pajėgumas ar kitos techninės charakteristikos, turi būti pateikiama valstybine kalba.
20. Institucijų įgalioti atstovai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikrinimo pradžios pagal 4 priede nurodytą kompetenciją raštu pateikia AAA išvadą. Jei institucijų
įgaliotiems atstovams nepakanka duomenų ir informacijos įvertinti atitiktį, jie ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikrinimo pradžios raštu informuoja AAA, kokius papildomus
duomenis ir informaciją veiklos vykdytojas turi pateikti nurodydamas, kurių leidimo sąlygų atitikties nustatymui trūksta informacijos ir (ar) duomenų.
21. AAA:
21.1. nenustačiusi neatitikimų ir gavusi kitų patikrinime dalyvaujančių institucijų įgaliotų atstovų išvadas, kad ūkinės veiklos objekte įgyvendintos leidime nustatytos sąlygos,
kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų išvadų gavimo dienos priima sprendimą pagal Tvarkos aprašo 3 priede
nurodytą pavyzdį, kad ūkinės veiklos objektas patikrinimo metu atitinka leidime nustatytas sąlygas, kurios privalo būti įgyvendintos, galima pradėti eksploatuoti ūkinės veiklos
objektą, pradėti vykdyti ūkinę veiklą, ir išsiunčia jį veiklos vykdytojui ir patikrinime dalyvavusioms institucijoms;
21.2. nustačiusi, kad nepakanka duomenų ir informacijos įvertinti, ar ūkinės veiklos objekte įgyvendintos leidime nurodytos sąlygos, ir (ar) Tvarkos aprašo 20 punkte nustatyta
tvarka gavusi tokią informaciją iš patikrinime dalyvaujančio kitos institucijos įgalioto atstovo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų išvadų gavimo dienos raštu informuoja veiklos
vykdytoją, kokius papildomus duomenis ir informaciją veiklos vykdytojas turi pateikti nurodydamas, kurių leidimo sąlygų atitikties nustatymui trūksta informacijos ir (ar) duomenų;
21.3. nustačiusi neatitikimus, ir (ar) gavusi kitų patikrinime dalyvaujančių institucijų įgaliotų atstovų išvadą, kad ūkinės veiklos objekte neįgyvendintos leidime nustatytos sąlygos,
kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų išvadų gavimo dienos priima sprendimą pagal Tvarkos aprašo 3 priede
nurodytą pavyzdį, kad ūkinės veiklos objektas patikrinimo metu neatitinka leidime nustatytų sąlygų, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios,
ir negalima pradėti eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir pradėti vykdyti ūkinę veiklą, išsiunčia jį veiklos vykdytojui ir patikrinime dalyvavusioms institucijoms.
22. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tvarkos aprašo 21.2 papunktyje nurodytos informacijos gavimo veiklos vykdytojas trūkstamus duomenis ir informaciją arba motyvuotą
atsisakymą pateikti institucijų prašomus duomenis ir informaciją raštu pateikia AAA ir kitoms patikrinime dalyvavusioms ir pastabas pateikusioms institucijoms, arba ne vėliau kaip iki
trūkstamų duomenų ir informacijos pateikimo termino paskutinės darbo dienos pabaigos, kreipiasi į AAA su motyvuotu prašymu pratęsti informacijos pateikimo terminą ne ilgesniam
kaip 5 darbo dienų laikotarpiui.
23. Veiklos vykdytojui Tvarkos aprašo 22 punkte nustatytu laiku pateikus trūkstamus duomenis, institucijų įgalioti atstovai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos
gavimo dienos pagal Tvarkos aprašo 4 priede nurodytą kompetenciją įvertina, ar ūkinės veiklos objekte įgyvendintos leidime nurodytos sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės
veiklos vykdymo pradžios ir raštu pateikia AAA išvadas. AAA priima sprendimą Tvarkos aprašo 21.1 ir 21.3 papunkčiuose nustatyta tvarka.
24. Veiklos vykdytojui Tvarkos aprašo 22 punkte nustatytu laiku nepateikus trūkstamų duomenų ir informacijos arba pateikus ją netinkamai (pvz., pateikus ne tai, ko prašoma,
pateikti nebegaliojantys dokumentai ir pan.) ir (ar) nepateikus motyvuoto prašymo pratęsti informacijos pateikimo terminą, AAA priima sprendimą Tvarkos aprašo 21.3 papunktyje
nustatyta tvarka.
25. Per Tvarkos aprašo 20 ir (ar) 23 punkte nustatytą terminą patikrinime dalyvaujančioms institucijoms nepateikus išvadų (pritarimo ar nepritarimo), laikoma, kad jos pagal
kompetenciją pastabų neturi ir pritaria ūkinės veiklos objekto, kuriam išduotas TIPK leidimas arba taršos leidimas, eksploatavimo ir ūkinės veiklos vykdymo pradžiai.
ANTRAS SKIRSNIS
PATIKRINIMAS NEVYKSTANT Į ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTĄ
26. Patikrinimas nevykstant į ūkinės veiklos objektą atliekamas prieš veiklos vykdytojui pradedant eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą, kai įrenginys
neatitinka Tvarkos aprašo 15 punkte nustatytų atvejų. Toks patikrinimas atliekamas, kai:
26.1. planuojama pradėti eksploatuoti naują įrenginį, kuriam išduotas taršos leidimas, jei planuojamai ūkinei veiklai atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, išskyrus atvejus,
nurodytus Tvarkos aprašo 15.4 papunktyje;
26.2. jei pakeistas leidimas Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 11 dalyje arba 192 straipsnio 8 dalyje nustatytais pagrindais, išskyrus Tvarkos aprašo 15.3 papunktyje
nurodytus atvejus.
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27. AAA ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo patikrinimo pradžios datos patikrina ar veiklos vykdytojas atitinka Tvarkos aprašo 17 punkte nustatytus reikalavimus, ar ūkinės
veiklos objekte įgyvendintos leidime nurodytos sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios.
28. Institucijų įgalioti atstovai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patikrinimo pradžios pagal Tvarkos aprašo 4 priede nurodytą kompetenciją įvertina, ar ūkinės veiklos objekte
įgyvendintos leidime nurodytos sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, ir pagal 4 priede nurodytą kompetenciją pateikia AAA išvadą. Jei institucijų
įgaliotiems atstovams nepakanka duomenų ir informacijos įvertinti, ar ūkinės veiklos objekte įgyvendintos leidime nurodytos sąlygos, jie per šiame punkte nurodytą terminą informuoja
AAA, kokius papildomus duomenis ir informaciją veiklos vykdytojas turi pateikti nurodydamas, kurių leidimo sąlygų atitikties nustatymui trūksta informacijos ir (ar) duomenų.
29. Sprendimas priimamas Tvarkos aprašo 21–25 punktuose nustatyta tvarka.
TREČIAS SKIRSNIS
PAKARTOTINIS PATIKRINIMAS
30. AAA Tvarkos apraše nustatyta tvarka priėmus sprendimą, kad ūkinės veiklos objektas patikrinimo metu neatitinka leidime nustatytų sąlygų, kurios privalo būti įgyvendintos
iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, negalima pradėti eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir pradėti vykdyti ūkinę veiklą, veiklos vykdytojas ūkinės veiklos objekte atlikęs veiksmus,
reikalingus įgyvendinti leidime nurodytas sąlygas, Tvarkos aprašo 5–10 punktuose nustatyta tvarka teikia naują pranešimą AAA.
31. Pakartotinis patikrinimas atliekamas ne anksčiau kaip po 20 darbo dienų nuo ankstesnio patikrinimo pabaigos.
32. Atliekant patikrinimą pagal pakartotinį pranešimą patikrinime dalyvaujančios institucijos nepritarimas laikomas nepagrįstu, jei šio nepritarimo motyvu nurodomos naujos,
ankstesnio patikrinimo metu nepateiktos pastabos, išskyrus atvejus, kai pagal ankstesnes pastabas pakeisti sprendiniai turi įtakos pritarusių institucijų patikrinimo išvadai. Šio punkto
nuostatos netaikomos, jei atliekant patikrinimą pagal pakartotinį pranešimą nustatomi trūkumai, kurių neištaisius bus neįgyvendintos leidimo sąlygos arba aplinkosauginių ar visuomenės
sveikatos saugos teisės aktų reikalavimai (pvz., neįrengta vandeniui nelaidi danga, ant kurios turi būti kraunamos atliekos, nebaigta įrengti nuotekų surinkimo sistema ir pan.).
IV SKYRIUS
PATIKRINIMO ATLIKIMO TVARKA KARANTINO METU
33. Karantino metu patikrinimo procedūros organizuojamos ir veiklos vykdytojai ar jų įgalioti atstovai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamus
veiksmus atlikti konkrečioje vietoje.
34. Karantino metu veiklos vykdytojas pranešimą teikia ne vėliau prieš 35 darbo dienas iki planuojamos eksploatavimo ir ūkinės veiklos vykdymo pradžios Tvarkos aprašo 6
punkte nustatyta tvarka ir tik elektroninėmis ryšio priemonėmis. Su pranešimu privalomi pateikti dokumentai, nustatyti Tvarkos aprašo 7 punkte, taip pat teikiami elektroninėmis ryšio
priemonėmis.
35. Kitų institucijų įgalioti atstovai Tvarkos aprašo 18 punkte nustatyta tvarka informuoja AAA ir veiklos vykdytoją apie planuojamą atvykimo į ūkinės veiklos objektą datą.
36. AAA ir kitų institucijų atstovai atvyksta į ūkinės veiklos objektą po vieną, jeigu dėl karantino metu taikomų apribojimų negali būti užtikrinta galimybė atvykti keliems institucijų
atstovams vienu metu.
37. Veiklos vykdytojas sudaro tinkamas ir saugias sąlygas institucijų atstovams atlikti funkcijas ūkinės veiklos objekte, užtikrindamas:
37.1. dezinfekcinių priemonių (skysčio ar kt.) suteikimą;
37.2. vietą nusiprausti veidą ir rankas šiltu vandeniu;
37.3. saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai) laikymąsi;
37.4. minimalų asmenų skaičių ūkinės veiklos objekte apžiūros metu. Asmenys ar darbuotojai, kuriems dalyvauti nebūtina, patikrinime nedalyvauja;
37.5. dokumentų apžiūrą lauke ar erdvioje patalpoje, kurioje būtų užtikrinami teisės aktuose nustatyti reikalavimai. Patalpoje turi būti tik asmenys, kurie privalo vykdyti patikrinimo
procedūras. Veiklos vykdytojas gali leisti susipažinti su dokumentais lauke, jei tam yra galimybės;
37.6. ūkinės veiklos objekte esantys ir patikrinimo metu reikalingi, teisės aktuose keliamus reikalavimus atitinkantys dokumentai turi būtų paruošti iš anksto. Paviršius, ant kurio
padėti dokumentai, turi būti švarus ir dezinfekuotas prieš atvykstant institucijų atstovams.
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38. Institucijos atstovas turi teisę atsisakyti atvykti ir (ar) vykdyti funkcijas, jei veiklos vykdytojas neužtikrina Tvarkos aprašo 37 punkte nurodytų saugumo reikalavimų. Tokiu
atveju institucijų atstovai stabdo patikrinimo procedūras, kol veiklos vykdytojas užtikrins Tvarkos aprašo 37 punkte nurodytus saugumo reikalavimus. Šis Tvarkos aprašo punktas
netaikomas, kai nurodyti saugumo reikalavimų trūkumai gali būti pašalinami iš karto, patikrinimą atliekančių institucijų atstovų akivaizdoje.
39. Karantino metu bendra patikrinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 25 darbo dienos, išskyrus Tvarkos aprašo 38 punkte nurodytą atvejį. Šiuo atveju patikrinimo trukmė
pratęsiama iki 10 darbo dienų nuo informacijos apie Tvarkos aprašo 37 punkte nurodytų saugumo reikalavimų įgyvendinimą gavimo dienos.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
40. AAA ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paviešina sprendimą AAA interneto svetainėje arba aplinkosaugos leidimų informacinėje sistemoje
(ALIS). Sprendimas viešinamas, kur ir paskelbtas leidimas.
41. AAA sprendimus ir veiksmus ar neveikimą, susijusius su sprendimo priėmimu, galima apskųsti Lietuvos vyriausiajai administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta
tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar gavimo dienos.
_________________

Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo
1 priedas
(Pranešimo apie planuojamą ūkinės veiklos objekto, kuriam išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas arba taršos leidimas, pavyzdys)
(Jeigu pranešimą teikia juridinis asmuo, pranešimas rašomas ant juridinio asmens rašto blanko)
Aplinkos apsaugos agentūrai
Pranešimas apie planuojamą ūkinės veiklos objekto, kuriam išduotas _____________________________leidimas, eksploatavimo pradžią
(nurodyti leidimo rūšį – TIPK arba taršos, išdavimo datą ir Nr.)
Pranešimo statusas: pirminis / pakartotinis
Pirminio pranešimo registracijos duomenys
data _________________
Nr. _________________
Duomenys apie veiklos vykdytoją ir ūkinės veiklos objektą:

[][][][][][][][][]
(Juridinio asmens kodas)

_______________________________________________________________________
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(Veiklos vykdytojo, teikiančio pranešimą, pavadinimas, buveinės adresas, telefono Nr., el. paštas)
_______________________________________________________________________
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)
______________________________________________________________________
(kontaktinio asmens duomenys, telefono Nr., el. paštas)
Planuojama ūkinės veiklos objekto ir (ar) įrenginio eksploatavimo pradžia: ___________________
Leidime nurodytos sąlygos, kurias būtina įgyvendinti iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 15 straipsnio nuostatomis:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Leidimo sąlyga, kuri turi būti įgyvendinta iki
ūkinės veiklos objekto eksploatavimo
pradžios

Leidimo sąlygos
įgyvendinimo aprašymas

Pastabos, komentarai,
papildoma informacija

Pridedama:
1.
2.
3.
4.
5.

________________________________________________________________________________
Veiklos vykdytojo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo
2 priedas
(Deklaracijos pavyzdys)
(Jeigu pranešimą teikia juridinis asmuo, pranešimas rašomas ant juridinio asmens rašto blanko)
DEKLARACIJA
Teikiu Pranešimą apie planuojamą ūkinės veiklos objekto, kuriam išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas arba taršos leidimas.
Patvirtinu, kad šiame pranešime pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.
Patvirtintu, kad ūkinės veiklos objekte
įgyvendintos leidime

(nurodyti įrenginio pavadinimą)
(nurodyti leidimo tipą – TIPK arba taršos, išdavimo
datą ir Nr.)

nurodytos sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios.
Patvirtinu, kad įgyvendinti kiti aplinkosauginiuose ir visuomenės sveikatos saugos teisės aktuose nustatyti reikalavimai taikomi iki ūkinės veiklos objekte vykdomos veiklos
pradžios.
Patvirtinu, kad įgyvendintos poveikio aplinkai vertinimo sprendime nustatytos sąlygos ir suprojektuotos poveikio aplinkai vertinimo sprendime ir (ar) atrankos dėl poveikio
aplinkai vertinimo išvadoje numatytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki eksploatavimo
pradžios. (Taikoma, kai ūkinės veiklos objekte bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
nuostatas atliktas poveikio aplinkai vertinimas arba atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Kai netaikoma, ši deklaracijos dalis neteikiama.)
Neprieštarauju, kad patikrinimą atliekanti institucija pranešimo ar jo dalies ir jo priedų kopiją, išskyrus informaciją, kuri šiame pranešime nurodyta kaip komercinė (gamybinė)
paslaptis, pateiktų bet kuriam asmeniui.
Įsipareigoju sudaryti sąlygas atlikti patikrinimą atvykus į ūkinės veiklos objektą.
Parašas _____________________________
(veiklos vykdytojo ar jo įgalioto asmens)
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__________________________________________________________________________
(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos)

Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo
3 priedas
(Sprendimo dėl patikrinimo pabaigos pavyzdys)
(Sprendimas rašomas ant Aplinkos apsaugos agentūros rašto blanko)
SPRENDIMAS
DĖL ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO ATITIKTIES ___________________________________________LEIDIME NUSTATYTOMS SĄLYGOMS,
(nurodyti leidimo tipą – TIPK arba taršos, išdavimo datą ir Nr.)
KURIOS PRIVALO BŪTI ĮGYVENDINTOS IKI ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMO PRADŽIOS

[][][][][][][][][]
(Juridinio asmens kodas)
___________________________________________________________________________
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, el. paštas)
Ūkinės veiklos objekte patikrinimo metu įgyvendintos/neįgyvendintos ______________________________________ leidime nustatytos sąlygos, kurios privalo būti (nurodyti leidimo
tipą – TIPK arba taršos, išdavimo datą ir Nr.)
įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
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Išvada. Sprendime nurodytas ūkinės veiklos objektas patikrinimo metu atitinka / neatitinka ______________ leidime Nr. ____ nustatytas sąlygas, kurios privalo būti įgyvendintos
iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, ir galima / negalima pradėti eksploatuoti šiame leidime nurodytą ūkinės veiklos objektą ir (ar) vykdyti ūkinę veiklą.
Priimtas ..............m. .......................................d.
Direktorius______________________________
(Parašas)

_______________________
(Vardas, pavardė)

Patikrinimo išvadas pateikė:
___________________________________________________________________________
(Išvadą pateikusios institucijos pavadinimas, pateikimo data)
Nurodoma sprendimo dėl apskundimo tvarka (šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo ar paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajai administracinių ginčų komisijai
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ).
Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo
4 priedas
PATIKRINIME DALYVAUJANČIŲ SUBJEKTŲ KOMPETENCIJA
1.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas įvertina:
1.1. ar ūkinės veiklos objekte, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, įgyvendintos TIPK arba taršos leidime (toliau – leidimas) nustatytos sąlygos dėl triukšmo ir (ar) kvapų valdymo, ,
kurios turi būti įgyvendintos pasirengimo vykdyti ūkinę veiklą etape;
1.2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 15 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų įgyvendinimą. Įvertina, ar ūkinės veiklos objekte, kuriame bus vykdoma ūkinė
veikla, kuriai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas atliktas poveikio aplinkai vertinimas arba atranka dėl poveikio
aplinkai vertinimo, įgyvendintos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje numatytos priemonės reikšmingam
neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki eksploatavimo pradžios.
2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovas įvertina, ar vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę bus įmanoma užtikrinti leidimo sąlygų ir (ar)
aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę (pvz., įvertinti bendrą ir atskirų atliekų rūšių kiekį, aplinkosauginių priemonių efektyvumą ir pan.).
3. Aplinkos apsaugos agentūros atstovas įvertina:
3.1. ar ūkinės veiklos objekte, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, įgyvendintos leidime nustatytos sąlygos, kurios turi būti įgyvendintos iki eksploatavimo pradžios, išskyrus
sąlygas dėl triukšmo ir (ar) kvapų valdymo;
3.2. ar ūkinės veiklos objektuose, kuriuose bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas atliktas poveikio
aplinkai vertinimas arba atranka, užtikrinamas Aplinkos apsaugos įstatymo 15 straipsnio 5 dalies reikalavimų įgyvendinimas. Įvertina, ar ūkinės veiklos objekte, kuriame bus vykdoma
ūkinė veikla, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas atliktas poveikio aplinkai vertinimas arba atranka dėl poveikio aplinkai
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vertinimo, įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje numatytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar)
jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki eksploatavimo pradžios;
3.3. ar įrengtos ūkio subjektų aplinkos monitoringui vykdymui numatytos vietos ėminių ėmimui ir (ar) matavimams atlikti.
4. Nurodytos institucijos gali teikti pastabas dėl visų leidimo sąlygų, kurios turi būti įgyvendintos iki eksploatavimo pradžios, įgyvendinimo.
_________________
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PLANUOJAMI ĮPAREIGOJIMAI ATLIEKAS TVARKANČIOMS ĮMONĖMS
LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO PAKEITIMAI

1.

Galiojo iki 2018-12-31.
11 straipsnis. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo sąlygos
<...>
3. Pavojingas atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė bei įmonė, naudojanti ar
šalinanti nepavojingas atliekas, kurių sąrašą nustato Vyriausybė ar jos
įgaliota institucija, turi būti sudariusi laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko
garantiją, užtikrinančią atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane
numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu atveju, kai įmonė privalo
nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą ir neturi sukaupusi tam reikalingų
lėšų. Dokumentai, patvirtinantys laidavimo draudimo sutarties sudarymą ar banko
garantijos suteikimą, pateikiami kartu su atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos
nutraukimo planu Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.
<...>

Įsigaliojo 2019-01-01
11 straipsnis. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo sąlygos
<...>
2. Įmonė, kuri privalo turėti leidimą pagal šio Įstatymo 6 straipsnyje nustatytus
reikalavimus, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali pradėti vykdyti tik turėdama
aplinkos ministro nustatyta tvarka parengtą ir su Aplinkos ministerijos įgaliota institucija
suderintą atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą ir sudarytą šio straipsnio
5 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančią laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją.
<...>

Įsigalioja 2022-05-01 (Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2021-07-15).

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 42 STRAIPSNIU
ĮSTATYMAS

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas
Pripažinti netekusia galios 4 straipsnio 11 dalį.

2021 m. birželio 30 d. Nr. XIV-488
Vilnius

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 42 straipsniu
Papildyti Įstatymą 42 straipsniu:
„42 straipsnis. Atliekas tvarkančių įmonių civilinės atsakomybės draudimas
1. Pavojingąsias ir (ar) padangų atliekas surenkančios, vežančios, apdorojančios įmonės (toliau šiame straipsnyje – veiklos vykdytojas) apdraudžia savo civilinę atsakomybę už
žalą, kuri vykdant tokią veiklą ar dėl veiklos vykdytojo neatsargumo ar tyčios gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.
2. Veiklos vykdytojas turi turėti civilinės atsakomybės draudimą, atitinkantį šiame straipsnyje ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose draudimo veiklą ir draudimo santykius,
nustatytas sąlygas ir reikalavimus.
3. Draudimo objektas yra veiklos vykdytojo turtiniai interesai, susiję su jo civiline atsakomybe, atsirandančia dėl veiklos vykdytojo veiksmais surenkant, vežant ar apdorojant
atliekas padarytos žalos tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai. Žalos aplinkai atlyginimas kartu apima ir draudėjo civilinę atsakomybę dėl draudėjo neteisėta veika (veikimu,
neveikimu) padarytos žalos aplinkai, apskaičiuotos pagal aplinkos ministro patvirtintą aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodiką, kai yra tenkinamos visos šiame
straipsnyje nustatytos ir kitos draudimo sutarties sąlygos, nurodytos šio straipsnio 11 dalyje.
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4. Draudžiamasis įvykis yra staigus ir netikėtas įvykis, dėl kurio draudėjui (veiklos vykdytojui) pareikštas reikalavimas atlyginti trečiajam asmeniui ir (ar) jo turtui bei aplinkai
atsiradusią žalą, padarytą vykdant draudimo sutartimi apdraustą veiklą, jeigu yra visos šios sąlygos:
1) reikalavimas atlyginti žalą draudėjui arba draudikui yra pareikštas draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir (ar) per 3 metus nuo draudimo sutarties galiojimo pabaigos;
2) reikalavimas pareikštas dėl žalos, atsiradusios draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu arba atgaline data nustatomu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, jeigu draudimo
sutartyje nenustatytos kitos sąlygos;
3) reikalavimas pareikštas dėl veiksmų, atliktų draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir atgaline data nustatomu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, jeigu draudimo
sutartyje nenustatytos kitos sąlygos;
4) reikalavimas pareikštas dėl veiksmų, atliktų draudimo teritorijoje ir dėl draudimo teritorijoje atsiradusios žalos;
5) reikalavimas atlyginti žalą pareikštas rašytinės pretenzijos ir (ar) ieškinio forma;
6) draudėjas pagal jo atsakomybei taikomus įstatymus atsako už atsiradusią žalą;
7) draudėjas nežinojo ir negalėjo žinoti apie atsiradusią žalą draudimo sutarties sudarymo momentu;
8) draudikui apie įvykį buvo pranešta sutarties galiojimo laikotarpiu ir (ar) per 3 mėnesius nuo draudimo sutarties galiojimo pabaigos.
5. Draudimo išmoką draudikas moka nukentėjusiam trečiajam asmeniui ir (ar) aplinkos ministro įgaliotai institucijai, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra atsakinga
už aplinkai padarytos žalos nustatymą.
6. Nukentėjęs trečiasis asmuo ir (ar) aplinkos ministro įgaliota institucija, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra atsakinga už aplinkai padarytos žalos nustatymą, turi
teisę tiesiogiai reikalauti, kad draudikas, apdraudęs atsakingo už padarytą žalą veiklos vykdytojo civilinę atsakomybę, išmokėtų draudimo išmoką.
7. Reikalavimą išmokėti draudimo išmoką teikiantis nukentėjęs trečiasis asmuo ir (ar) aplinkos ministro įgaliota institucija, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra
atsakinga už aplinkai padarytos žalos nustatymą, ir (ar) veiklos vykdytojas privalo pateikti draudikui visus turimus dokumentus ir informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes ir
pasekmes, būtinus nustatant draudimo išmokos dydį. Draudiko reikalavimu šioje dalyje nurodyti asmenys taip pat privalo jam pateikti būtinus nustatant draudimo išmokos dydį
dokumentus apie draudžiamojo įvykio aplinkybes ir pasekmes, kuriuos draudikas turi teisę gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Draudimo išmokos dydį nustato draudikas, atsižvelgdamas į padarytos žalos dydį. Žalos dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, aplinkos
ministro patvirtintos aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos ir kitų teisės aktų nuostatomis.
9. Nauja draudimo sutartis turi būti sudaroma likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki buvusios draudimo sutarties galiojimo pabaigos ir įsigalioja baigus galioti buvusiai sutarčiai.
10. Draudimo suma nustatoma draudiko ir veiklos vykdytojo susitarimu ir nurodoma draudimo liudijime (polise). Minimali draudimo suma negali būti mažesnė kaip
penkiasdešimt tūkstančių eurų vieno draudžiamojo įvykio atveju, o minimali draudimo suma visam draudimo laikotarpiui negali būti mažesnė kaip šimtas tūkstančių eurų.
11. Kitas, negu nurodytas šiame straipsnyje, draudimo sutarties sąlygas nustato Civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas, draudiko ir veiklos vykdytojo
susitarimas.
12. Veiklos vykdytojo prievolės turėti civilinės atsakomybės draudimą priežiūrą vykdo aplinkos ministro įgaliota institucija aplinkos ministro nustatyta tvarka.“
3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė turi turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą, kuris apibrėžtų visas atliekų priėmimo, laikymo, naudojimo, šalinimo,
aplinkos stebėsenos (monitoringo) ir kontrolės operacijas. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente išdėstomas atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas,
kuriame nurodomos atliekų sutvarkymo, atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių uždarymo ir sutvarkymo, jų priežiūros po uždarymo, užteršto grunto ir dirvožemio išvalymo, kitos veiklos
nutraukimo priemonės, užtikrinančios aplinkos apsaugą ir visuomenės sveikatos saugą.“
4 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„11 straipsnis. Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimas
1. Atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą taip, kad jos nutraukimo metu ir vėliau neatsirastų neigiamas poveikis žmonių
sveikatai ir aplinkai. Jeigu įmonė nori ar privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą, įmonė privalo sutvarkyti atliekas, uždaryti ir sutvarkyti atliekų naudojimo ar šalinimo
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įrenginius, prižiūrėti juos po jų uždarymo, išvalyti užterštą gruntą ir dirvožemį, įgyvendinti kitas šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodytame atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame
reglamente išdėstytame atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane nurodytas priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą ir visuomenės sveikatos saugą.
2. Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių, kurios privalo turėti leidimą pagal šio Įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus, išskyrus nuotekų dumblo apdorojimą
vykdančias savivaldybės valdomas įmones, šio straipsnio 1 dalyje nustatytų prievolių įvykdymas užtikrinamas galiojančia laidavimo draudimo sutartimi ir (arba) banko garantija, ir (arba)
maksimaliąja hipoteka (toliau – prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas).
3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos įmonės privalo pateikti aplinkos ministro įgaliotai institucijai prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą vadovaudamosi šio straipsnio 5
dalyje nurodyta atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarka. Prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti apskaičiuota vadovaujantis šio straipsnio
5 dalyje nurodyta prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo, atsižvelgiant į numatomų naudoti ar šalinti pavojingųjų ar nepavojingųjų atliekų rūšis, kiekį ir tvarkymo būdus,
tvarka. Prievolių įvykdymo užtikrinimas turi būti taikomas nuo atliekų tvarkymo veiklos pradžios iki tol, kol bus panaikintas šio Įstatymo 6 straipsnyje nurodyto leidimo galiojimas ir
įgyvendintos šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodytame atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente išdėstytame atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane nurodytos
priemonės. Pažeidę šio straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ar šio straipsnio 5 dalyje nurodytą atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarką,
įmonė, įmonės vadovas ar kiti atsakingi asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas.
4. Įmonei neįvykdžius bent vienos šio straipsnio 1 dalyje nustatytos prievolės prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo laikotarpiu, aplinkos ministro įgaliota
institucija, veikianti kaip naudos gavėja, turi teisę pagal prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą gauti prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, skirtą šio straipsnio 1 dalyje nustatytoms
neįvykdytoms prievolėms įgyvendinti ir šių prievolių įgyvendinimui organizuoti.
5. Aplinkos ministras nustato atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarką, šių prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos vienai tonai numatomų
naudoti ar šalinti pavojingųjų ar nepavojingųjų atliekų dydį ir prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo, atsižvelgiant į numatomų naudoti ar šalinti pavojingųjų ar
nepavojingųjų atliekų rūšis, kiekį ir tvarkymo būdus, tvarką.
6. Maksimalioji hipoteka turi apimti prievolių, nustatytų šio straipsnio 1 dalyje, įvykdymo užtikrinimą ir aplinkos ministro įgaliotos institucijos nuostolių, patiriamų dėl to, kad
šio straipsnio 2 dalyje nurodyta įmonė nevykdo šio straipsnio 1 dalyje nustatytų prievolių, atlyginimą. Maksimaliosios hipotekos objektu negali būti atliekų naudojimo ar šalinimo veikloje
naudojamas nekilnojamasis daiktas ar jo dalis.“
5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2022 m. vasario 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
3. Šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytas prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas, pateiktas
aplinkos ministro įgaliotai institucijai iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, galioja iki jame nurodyto termino pabaigos. Jeigu prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas galioja ilgiau
kaip dvejus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos, šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstyto Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo
sumos dydis nuo 2024 m. gegužės 1 d. turi būti ne mažesnis, negu apskaičiuotas vadovaujantis šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstyto Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje
nurodyta prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo tvarka.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas
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ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO VEIKLOS NUTRAUKIMO PLANO RENGIMO, DERINIMO
IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI

1.

2.

3.

4.
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Galiojo iki 2020-12-15.
5. Plane, kurio rengimui naudojama Tvarkos aprašo priede pateikta pavyzdinė
forma, turi būti nurodyta:
<...>
5.6. Tvarkos aprašo 5.2 – 5.4 papunkčiuose nurodytų priemonių įgyvendinimo
išlaidų sąmata, kuria vadovaujantis nustatoma laidavimo draudimo sutarties ar
banko garantijos (toliau kartu – Garantija) suma, kai teisės aktais nustatyta tvarka
Įmonė privalo turėti Garantiją. Sąmatai pagrįsti Įmonė turi pateikti bent 2 atliekų
tvarkytojų komercinius pasiūlymus arba viešai atliekų tvarkytojų pateiktą, ne
senesnę kaip dvejų metų, informaciją (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.)
Sąmatos skaičiavimui naudojami pateiktų atliekų tvarkymo įkainių vidurkiai.
Galiojo iki 2020-12-15.
6. Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens antspaudu ir parašu patvirtintas Planas ir
Plano įrašas
skaitmeninėje
laikmenoje teikiamas
Aplinkos
apsaugos
agentūrai (toliau – Agentūros) kartu su paraiška Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) ar Taršos leidimui gauti ar pakeisti.
Agentūra, vertindama paraišką TIPK leidimui ar Taršos leidimui gauti ar pakeisti,
kartu išnagrinėja ir Planą.

Galiojo iki 2020-12-15.
7. Agentūra ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Plano gavimo dienos kartu su
paraiška TIPK leidimui ar Taršos leidimui gauti teikia jo elektroninę versiją
AAD pastaboms ir (ar) pasiūlymams gauti.
Galiojo iki 2020-12-15.
8. AAD ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Plano gavimo dienos, kai Planas
pateikiamas kartu su paraiška TIPK leidimui gauti ar pakeisti, arba ne vėliau kaip
per 5 darbo dienas, kai Planas pateikiamas kartu su paraiška Taršos leidimui gauti
ar pakeisti, Agentūrai pateikia pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl Plano.

Įsigaliojo 2020-12-16.
5. Plane, kurio rengimui naudojama Tvarkos aprašo priede pateikta pavyzdinė forma, turi
būti nurodyta:
<...>
5.6. Tvarkos aprašo 5.2–5.4 papunkčiuose nurodytų priemonių įgyvendinimo išlaidų
sąmata, kuria vadovaujantis nustatoma laidavimo draudimo sutarties ar banko garantijos
(toliau kartu – Garantija) suma, kai teisės aktais nustatyta tvarka Įmonė privalo turėti
Garantiją. Sąmatai pagrįsti Įmonė turi pateikti bent 2 Įmonei pateiktus atliekas
apdorojančių įmonių komercinius pasiūlymus arba viešai atliekas apdorojančių įmonių
pateiktą, ne senesnę kaip dvejų metų, informaciją (internete, reklaminėje medžiagoje ir
pan.). Sąmatos skaičiavimui naudojami pateiktų atliekų tvarkymo įkainių vidurkiai. Planą
rengianti Įmonė negali naudoti komercinių pasiūlymų ar kitos informacijos apie įkainius,
gautus iš kitų Įmonei nuosavybės teise priklausančių atliekų apdorojimo įrenginių.
Įsigaliojo 2020-12-16.
6. Parengtas ar atnaujintas Planas kartu su paraiška gauti ar pakeisti Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – TIPK leidimas) ar Taršos leidimą arba be
paraiškos gauti ar pakeisti TIPK ar Taršos leidimą, jeigu keičiasi Plane pateikti duomenys,
nekeičiantys TIPK arba Taršos leidimo sąlygų, teikiamas Aplinkos apsaugos agentūrai
(toliau – Agentūra) el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per
kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai
nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu
atveju Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens antspaudu ir parašu patvirtintas Planas
teikiamas popieriniu formatu (susegtas ar surištas) ir skaitmeninėje laikmenoje. Teikiant
dokumentus elektroniniu formatu, Planas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu
parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto
vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti Planą teikiantį asmenį. Planas turi būti
pateiktas *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.odt, *.ods, *.tif formatais (pasirinktinai). Agentūra,
vertindama paraišką gauti ar pakeisti TIPK leidimą ar Taršos leidimą, išnagrinėja ir Planą.
Įsigaliojo 2020-12-16.
7. Agentūra ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Plano gavimo dienos teikia jo elektroninę
versiją AAD gauti pastabas ir (ar) pasiūlymus.
Įsigaliojo 2020-12-16.
8. AAD ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Plano gavimo dienos Agentūrai pateikia
pastabas ir (ar) pasiūlymus, nuomonę, ar pagal Plane pateiktą informaciją apie atliekų
naudojimo ar šalinimo įrenginių uždarymo ir sutvarkymo, priežiūros po uždarymo
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Galiojo iki 2020-12-15.
10. Agentūra, gavusi AAD pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl Plano, įvertina jas ir,
esant poreikiui, gavusi pakartotines AAD pastabas ir (ar) pasiūlymus, ne vėliau
kaip per 30 darbo dienų nuo Plano gavimo dienos, kai Planas pateikiamas kartu su
paraiška TIPK leidimui gauti ar pakeisti, arba ne vėliau kaip per 15 darbo dienų
nuo Plano gavimo dienos, kai Planas pateikiamas kartu su paraiška Taršos leidimui
gauti ar pakeisti, raštu kreipiasi į Įmonę informuodama apie priimtą sprendimą dėl
Plano suderinimo arba nurodydama pašalinti nustatytus trūkumus.
5.

6.

7.
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Galiojo iki 2020-12-15.
11. Kai teisės aktais nustatyta tvarka Įmonė privalo turėti Garantiją, Agentūra,
informuodama Įmonę apie sprendimą dėl Plano suderinimo, nurodo, kad
sprendimas priimti paraišką dėl TIPK leidimo ar Taršos leidimo gauti ar pakeisti
bus priimtas tada, kai Įmonė Agentūrai pateiks Garantiją.
Galiojo iki 2020-12-15.
12. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka Įmonei su Agentūra suderinus Planą, Įmonės
vadovas ar jo įgaliotas asmuo antspaudu ir parašu patvirtinto Plano 2
egzempliorius kartu su Garantija, kai teisės aktais nustatyta tvarka Įmonė privalo
turėti Garantiją, teikia Agentūrai. Vienas Plano egzempliorius su suderinimo žyma
grąžinamas Įmonei.

priemones AAD galės patikrinti, ar tinkamai įgyvendintos Plane numatytos priemonės
veiklos vykdytojui nutraukus atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą.
Įsigaliojo 2020-12-16.
10. Agentūra, gavusi AAD pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl Plano, įvertina jas ir, prireikus,
gavusi pakartotines AAD pastabas ir (ar) pasiūlymus, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų
nuo Plano gavimo dienos, kai Planas pateikiamas kartu su paraiška gauti ar pakeisti TIPK
leidimą, arba ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Plano gavimo dienos, kai Planas
pateikiamas kartu su paraiška gauti ar pakeisti Taršos leidimą ar keičiamas tik Planas,
neteikiant paraiškos pakeisti TIPK leidimą arba Taršos leidimą, raštu informuoja Įmonę
apie sprendimą dėl Plano suderinimo arba nurodo, kad pritaria Planui ir prašo pateikti
Garantiją, jei teisės aktais nustatyta tvarka Įmonė privalo turėti Garantiją, arba nurodo
pašalinti nustatytus trūkumus. Agentūros sprendimas dėl Plano suderinimo teikiamas
Įmonei elektroniniu formatu, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas
elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą,
nepakeičiamumą ir identifikuoti sprendimą priėmusį asmenį. Jei tam nėra techninių
galimybių, Agentūros sprendimas dėl Plano suderinimo teikiamas popieriniu formatu ir
grąžinamas vienas Plano egzempliorius su suderinimo žyma Įmonei. Teikiant Agentūros
sprendimą dėl Plano suderinimo elektroniniu formatu, Agentūra nededa suderinimo žymos
Plane. Įmonei pateikus Tvarkos aprašo III skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančią
Garantiją, Agentūra priima sprendimą dėl Plano suderinimo. Jei Planas pateiktas derinti
Agentūrai kartu su paraiška gauti ar pakeisti TIPK ar Taršos leidimą, Agentūros sprendimas
dėl Plano suderinimo priimamas kartu su sprendimu dėl TIPK leidimo ar Taršos leidimo
išdavimo ar pakeitimo.
Įsigaliojo 2020-12-16.
11. Kai teisės aktais nustatyta tvarka Įmonė privalo turėti Garantiją, Agentūra,
informuodama Įmonę, kad pritaria Planui, nurodo, kad sprendimas priimti paraišką gauti
ar pakeisti TIPK ar Taršos leidimą bus priimtas, kai Įmonė Agentūrai pateiks Garantiją.
Įsigaliojo 2020-12-16.
12. Tvarkos apraše nustatyta tvarka Agentūrai pritarus Planui, Garantija, kai teisės aktais
nustatyta tvarka Įmonė privalo ją turėti, teikiama Agentūrai el. paštu ar kitomis
elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos
Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu
pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju Garantija teikiama popieriniu
formatu. Teikiant Garantiją elektroniniu formatu, dokumentas turi būti pasirašytas
kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis,
kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti Garantiją
teikiantį asmenį. Su Garantija teikiamas Garantijos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas
(banko mokėjimo pavedimo kopija arba sąskaitos išrašas).
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8.

9.

Galiojo iki 2020-12-15.
13. Agentūra Plano kopiją ir Garantijos originalą pateikia AAD per 3 darbo dienas
nuo jų gavimo dienos. Agentūra pasilieka Plano originalą ir Garantijos kopiją.
Galiojo iki 2020-12-15.
15. TIPK leidimo arba Taršos leidimo galiojimo laikotarpiu įvykus atliekų
tvarkymo veiklą reglamentuojančių teisės aktų ar Įmonės atliekų naudojimo ar
šalinimo veiklos pasikeitimams, dėl kurių būtina pakeisti TIPK leidimą arba
Taršos leidimą, Įmonė atnaujina ir Planą. Jeigu keičiasi Plane pateikti duomenys,
nekeičiantys TIPK arba Taršos leidimo sąlygų, keičiamas tik Planas, neteikiant
paraiškos TIPK arba Taršos leidimui keisti. TIPK arba Taršos leidimo turėtojas
privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo Plane raštu
informuoti Agentūrą apie pasikeitusius duomenis ir pateikti atnaujintą Planą.
Galiojo iki 2020-12-15.

10.

11.

12.
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Galiojo iki 2020-12-15.
18. Įmonė, naudojanti ar šalinanti pavojingąsias atliekas, naudojanti ar šalinanti
nepavojingas atliekas, kurios yra įtrauktos į Nepavojingų atliekų, kurias
naudojanti ar šalinanti įmonė turi būti sudariusi laidavimo draudimo sutartį ar
turėti banko garantiją, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. D1-122 „Dėl Nepavojingų atliekų,
kurias naudojanti ar šalinanti įmonė turi būti sudariusi laidavimo draudimo
sutartį ar turėti banko garantiją, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas),
ar naudojanti žemės gelmes ir tvarkanti kasybos pramonės atliekas,
išskyrus Kasybos pramonės atliekų tvarkymo tvarkos apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 7 d.
įsakymu Nr. D1-239 „Dėl Kasybos pramonės atliekų tvarkymo“, nurodytas
išimtis, privalo turėti Garantiją, užtikrinančią Plane numatytų priemonių
finansavimą Įmonės bankroto ar kitu atveju, kai Įmonė privalo nutraukti atliekų
naudojimo ar šalinimo veiklą.
Galiojo iki 2020-12-15.
22. Ne vėliau kaip prieš 6 savaites iki Garantijos galiojimo pabaigos Įmonė turi
Agentūrai pateikti naują ar pratęstą Garantiją.

Įsigaliojo 2020-12-16.
13. Agentūra Planą ir (ar) Garantiją, gautą iš Įmonės elektroniniu formatu, pateikia AAD
per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos. Jei dokumentai pateikti popieriniu formatu,
Agentūra pateikia AAD Plano kopiją ir (ar) Garantijos originalą. Agentūra pasilieka Plano
originalą ir Garantijos kopiją.
Įsigaliojo 2020-12-16.
15. TIPK leidimo arba Taršos leidimo galiojimo laikotarpiu įvykus atliekų tvarkymo veiklą
reglamentuojančių teisės aktų ar Įmonės atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos
pasikeitimams, dėl kurių būtina pakeisti TIPK leidimą arba Taršos leidimą, Įmonė atnaujina
ir Planą. Jeigu Planas papildomas duomenimis ar keičiasi pateikti duomenys, nekeičiantys
TIPK arba Taršos leidimo sąlygų, keičiamas tik Planas, neteikiant paraiškos keisti TIPK
leidimą arba Taršos leidimą. TIPK arba Taršos leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per
10 darbo dienų nuo duomenų atsiradimo ar pasikeitimo Plane raštu informuoti Agentūrą
apie naujus ar pasikeitusius duomenis ir pateikti atnaujintą Planą, išskyrus Tvarkos aprašo
151 punkte nurodytą atvejį. Atnaujintas Planas teikiamas Tvarkos aprašo 6 punkte nustatyta
tvarka.
Įsigaliojo 2020-12-16.
151. Jeigu pagal Tvarkos aprašo 18 punktą atsiranda prievolė Įmonei turėti Garantiją, TIPK
arba Taršos leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šios prievolės
atsiradimo pateikti Agentūrai atnaujintą Planą, kuriame pateikiama Tvarkos aprašo 5.6
papunktyje nurodyta priemonių įgyvendinimo išlaidų sąmata.
Įsigaliojo 2020-12-16.
18. Įmonė, nurodyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje
ar naudojanti žemės gelmes ir tvarkanti kasybos pramonės atliekas, išskyrus Kasybos
pramonės atliekų tvarkymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-239 „Dėl Kasybos pramonės atliekų
tvarkymo“, nurodytas išimtis, privalo turėti Garantiją, užtikrinančią Plane numatytų
priemonių finansavimą Įmonės bankroto ar kitu atveju, kai Įmonė privalo nutraukti atliekų
naudojimo ar šalinimo veiklą.

Įsigaliojo 2020-12-16.
22. Ne vėliau kaip prieš 6 savaites iki Garantijos galiojimo pabaigos Įmonė turi Agentūrai
pateikti naują ar pratęstą Garantiją. Garantija teikiama Agentūrai el. paštu ar kitomis
elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos
Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu
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14.
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Galiojo iki 2020-12-15.
23. Įmonei per šios Tvarkos 22 punkte nurodytą terminą nepateikus Garantijos,
Agentūra raštu kreipiasi į Įmonę, reikalaudama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
pristatyti naują ar pratęstą Garantiją. Po tokio priminimo išsiuntimo Įmonei
nepateikus Garantijos, Agentūra raštu apie tai informuoja AAD.

Galiojo iki 2020-12-15.
28. AAD raštu kreipiasi į banką ar draudimo bendrovę, reikalaudamas sumokėti
Garantijoje nurodytą sumą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių pagrindų
atsiradimo dienos:
28.1. Įmonė per Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytą terminą nepateikė naujos ar
pratęstos Garantijos;
28.2. Įmonė gavo įspėjimą apie ketinimą panaikinti TIPK leidimą ar Taršos
leidimą, kai dėl to Įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą,
ar panaikinamas TIPK leidimas ar Taršos leidimas, ir Įmonė raštu neinformuoja
AAD apie suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimo pradžią ir
pabaigą;
28.3. Įmonės suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimo terminas
ilgesnis už Garantijos galiojimo terminą, ir Įmonė nepateikia naujos ar pratęstos
Garantijos, kuri galiotų iki suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimo
pabaigos;
28.4. patikrinimo akte nurodyta, kad Įmonė neįvykdė ar netinkamai įvykdė
suderintame Plane numatytas priemones;
28.5. Įmonė bankroto ar kitu atveju, kai ji privalo nutraukti atliekų naudojimo ar
šalinimo veiklą, raštu kreipiasi į AAD, informuodama, kad suderintame Plane
numatytoms priemonėms įgyvendinti Įmonė neturi sukaupusi lėšų arba jų
nepakanka.
Galiojo iki 2020-12-15.
29. AAD, raštu kreipdamasis į banką ar draudimo bendrovę dėl Garantijoje
nurodytos sumos sumokėjimo, turi bankui ar draudimo bendrovei pateikti
dokumentus, įrodančius, kad yra Tvarkos aprašo 28.1–28.5 papunkčiuose
numatyti pagrindai (-as).

pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju Garantija teikiama popieriniu
formatu. Teikiant Garantiją, kartu teikiamas Garantijos apmokėjimą patvirtinantis
dokumentas (banko mokėjimo pavedimo kopija arba sąskaitos išrašas).
Įsigaliojo 2020-12-16.
23. Įmonei per šios Tvarkos 22 punkte nurodytą terminą nepateikus Garantijos, Agentūra
raštu kreipiasi į Įmonę reikalaudama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pristatyti naują ar
pratęstą Garantiją. Po tokio priminimo išsiuntimo Įmonei nepateikus Garantijos, Agentūra
raštu apie pažeidimą informuoja AAD, kuris sprendžia dėl atsakomybės taikymo Įmonei,
Įmonės vadovui ar kitam atsakingam asmeniui pagal Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso
nuostatas.
Įsigaliojo 2020-12-16.
28. AAD per 20 darbo dienų, atsiradus išvardintoms aplinkybėms, bet ne vėliau kaip iki
Garantijos galiojimo pabaigos raštu kreipiasi į banką ar draudimo bendrovę reikalaudamas
sumokėti Garantijoje nurodytą sumą:
28.1. panaikintas TIPK leidimas ar Taršos leidimas ir Įmonė raštu neinformuoja AAD apie
suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimo pradžią ir pabaigą;
28.2. patikrinimo akte nurodyta, kad Įmonė neįvykdė ar netinkamai įvykdė suderintame
Plane numatytas priemones;
28.3. Įmonė bankroto ar kitu atveju, kai ji privalo nutraukti atliekų naudojimo ar
šalinimo veiklą, raštu informuoja AAD, kad suderintame Plane numatytoms priemonėms
įgyvendinti Įmonė neturi sukaupusi lėšų arba jų nepakanka;
28.4. AAD gavo informacijos, kad Įmonė įgijo bankrutuojančio ar likviduojamo dėl
bankroto juridinio asmens statusą ar yra likviduota, bet raštu neinformavo AAD apie
suderintame Plane numatytų priemonių įgyvendinimo pradžią ir pabaigą.

Įsigaliojo 2020-12-16.
29. AAD, raštu kreipdamasis į banką ar draudimo bendrovę dėl Garantijoje nurodytos
sumos sumokėjimo, turi bankui ar draudimo bendrovei pateikti dokumentus, įrodančius,
kad yra Tvarkos aprašo 28.1–28.4 papunkčiuose numatyti pagrindai (-as).
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LR APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO PAPILDYMAS
Eil.
Nr.

GALIOJA IKI 2022-04-30

1.

–

NAUJAS PAPILDYMAS
Įsigalios 2022-05-01.
851 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų
atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo
reikalavimų ar aplinkos ministro nustatytos atliekas naudojančių ar šalinančių
įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos pažeidimą
Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių
įvykdymo užtikrinimo reikalavimų ar aplinkos ministro nustatytos atliekas naudojančių ar
šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą nuo
keturių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.
Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo
šešių tūkstančių iki dešimt tūkstančių eurų.

LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PLANUOJAMI PAKEITIMAI
Eil.
Nr.

1.

GALIOJA ŠIUO METU
247 straipsnis. Atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų
nevykdymas
<...>
32. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių
įgyvendinimo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki trijų
šimtų eurų.
<...>

PLANUOJAM NAUJI PAKEITIMAI!
247 straipsnis. Atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų
nevykdymas
<...>
32. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų atliekas naudojančių ar
šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo reikalavimų pažeidimas
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešių
šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.
<...>

PAKEISTOS PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS
Įsigaliojo 2021-05-15.
Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e6da25f2bfee11eb91e294a1358e77e9
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Įsigalioja 2021-11-01 (Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2021-05-05).
LIETUVOS RESPUBLIKOS
ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 2 IR 344 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2021 m. balandžio 29 d. Nr. XIV-286
Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 2 straipsnį nauja 66 dalimi:
„66. Transporto priemonės ardymas – atskirų transporto priemonės dalių, mazgų, mechanizmų, agregatų, sistemų išmontavimas, transporto priemonės sukarpymas,
smulkinimas ar kitoks apdorojimas siekiant juos pakartotinai naudoti, perdirbti ar šalinti.“
2. Buvusias 2 straipsnio 66, 67 ir 68 dalis laikyti atitinkamai 67, 68 ir 69 dalimis.
2 straipsnis. 344 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 344 straipsnį 10 dalimi:
„10. Transporto priemonė (išskyrus istorines transporto priemones, apibrėžtas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje)
pripažįstama eksploatuoti netinkama transporto priemone, tai yra gaminio atlieka, ir turi būti tvarkoma šio Įstatymo 4 straipsnyje nustatyta tvarka, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
1) transporto priemonės savininkui išduotas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas;
2) transporto priemonė ardoma arba yra išardyta taip, kad jos eksploatavimas pagal paskirtį yra negalimas.“
2. Papildyti 344 straipsnį 11 dalimi:
„11. Transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis kontrolės tvarką nustato Vyriausybė.“
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentas
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Gitanas Nausėda
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PAKEISTAS DUOMENŲ SKAIČIAVIMO IR KOKYBĖS PATIKROS ATASKAITŲ APIE ATLIEKŲ SUSIDARYMĄ IR TVARKYMĄ
TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI TVARKOS APRAŠAS
Įsigaliojo 2021-06-01.
Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c242bb3081e111eb9fc9c3970976dfa1

PAPILDOMA INFORMACIJA ATLIEKŲ TVARKYTOJAMS – LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO
PAKEITIMAS

Įsigaliojo 2020-11-01.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2020 m. birželio 25 d. Nr. XIII-3157
Vilnius

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas
Papildyti 4 straipsnį 41 dalimi:
„41. Draudžiama įvežti (importuoti) į Lietuvą iš kitų valstybių komunalines ir pavojingąsias atliekas, skirtas šalinti ir (arba) naudoti energijai gauti, ir komunalinių atliekų deginimo
proceso likučius (pelenus ir šlakus).“
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2020 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentas
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