aplinkos apsauga
APLINKOS APSAUGAI IR TARŠOS PREVENCIJAI SKIRIAMAS NEPAKANKAMAS DĖMESYS

87
500

teritorijos, kurioms nustatyta
tarša pavojingomis
cheminėmis medžiagomis,
nesutvarkyta iki 2019-12-31

48

mln. eur.

3

reikėtų visoms užterštoms
teritorijoms sutvarkyti

mln. eur.

kartus

nepakankamai išvalytų
komunalinių nuotekų
2014–2018 m. vidutiniškai
kasmet buvo išleidžiama į
gamtinę aplinką

teisės aktuose nėra aiškiai
apibrėžta, kaip turėtų būti
įvertinta žala gamtai

būtini POKYČIAI
1

trūksta matavimo ir fiksavimo
priemonių ūkio subjektų
patikrinimams atlikti

nuo 2014 m. keista
valstybinės aplinkos
apsaugos kontrolės funkcijos

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SEKTORIUOSE REIKALINGI PAKEITIMAI

2020
58 %

m.

turi būti parengtas valstybės bendrasis
planas, kurį būtina įvertinti ekonominiu
požiūriu
informacinėje sistemoje pateikiamos
informacijos apie bendrojo plano būklę
yra netiksli

18 %
60

vnt.

savavališkos statybos nustatomas
kiekvienais metais

¥ 2017 m. miškininkystėje ir
medienos pramonėje sukurta
pridėtinė vertė buvo 4,6 proc.
BVP

136,4

mln. eur.

¥ Neužtikrinamas miškų ir jų
išteklių gausinimas

¥ Nepakankama Lietuvos miškų
naudojimo kontrolė

¥ Nėra balanso tarp biologinės
įvairovės išsaugojimo bei
miškų teikiamos ekonominės
naudos

ATLIKTI AUDITAI 2017–2020 M.

 2018 m., Pavojingų atliekų tvarkymas

Siekiant sukurti sistemą, leidžiančią
užtikrinti efektyvų teritorijų planavimo
procesą, būtina užtikrinti, kad teritorijų
planavimo dokumentai būtų parengti
laiku ir kokybiškai.

3

2019 m. buvo sukaupta klimato kaitos programoje. Įgyvendinant COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemones,
numatyta panaudoti visas šios programos lėšas. Svarbu stebėti numatytų priemonių įgyvendinimą, užtikrinant aplinkos
apsaugos ir taršos prevencijos problemų sprendimą

 2017 m., Gamintojo atsakomybės principo
taikymas

2

įsiteisėjusių teismų sprendimų kasmet
įpareigoja griauti statinius

MIŠKŲ SEKTORIUJE TRŪKSTA DARNAUS ŪKININKAVIMO

 2019 m., Statybos leidimų išdavimas ir
statybos proceso atitiktis nustatytiems
reikalavimams

 2020 m., Aplinkos apsaugos ir taršos
prevencijos veiklos efektyvumas ir
rezultatyvumas

 2019 m., Teritorijų planavimas

 2020 m., Vandens tiekimas ir nuotekų
tvarkymas

Siekiant išvengti reikšmingo
neigiamo poveikio aplinkai, būtina
įgyvendinti taršos prevencijos
priemones, sudaryti galimybes
tinkamai įvertinti žalą, stiprinti
aplinkos apsaugos valstybinę
kontrolę.

Siekiant, turėti efektyviai veikiančią
statybos leidimų išdavimo, užbaigimo
ir priežiūros sistemą, būtina užtikrinti,
kad leidimai būtų teisėti, pastatyta
tai, kas leista statyti, o statiniai
naudojami pagal paskirtį, nurodytą
leidime.

Daugiau aktualių auditų rekomendacijų
įgyvendinimo duomenų nuolatos galite rasti
www.vkontrole.lt
ataskaitos nuorodos aktyvios

