
Siekiant sugriež�n� aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Seimas priėmė
5 įstatymų pataisas: 

1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
2. Aplinkos apsaugos
3. Mokesčio už aplinkos teršimą
4. Aplinkos monitoringo
5. Visuomenės sveikatos priežiūros.



Seimas Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo pataisomis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams suteikė 
daugiau įrankių reaguo� į pažeidimų atvejus. T.y Aplinkosaugininkus ir kitus jų pasitelktus asmenis bus privaloma bet kuriuo paros 
metu be išanks�nio įspėjimo įleis� į teritoriją ar objektą ir sudary� sąlygas jiems patek� prie taršos šal�nių ar užterštų vietų.

Seimas Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo pataisomis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams suteikė 
daugiau įrankių reaguo� į pažeidimų atvejus. T.y Aplinkosaugininkus ir kitus jų pasitelktus asmenis bus privaloma bet kuriuo paros 
metu be išanks�nio įspėjimo įleis� į teritoriją ar objektą ir sudary� sąlygas jiems patek� prie taršos šal�nių ar užterštų vietų.

Turint pagrįstos informacijos ar kilus pagrįs�ems įtarimams, kad viršijami teisės aktuose nustaty� aplinkos apsaugos normatyvai ar 
standartai, ne�nkamai tvarkomos atliekos, bus galima atlik� valstybinius laboratorinius tyrimus. Valstybiniais laboratoriniais 
tyrimais nustačius normas viršijančią taršą ar ne�nkamą atliekų tvarkymą, už tyrimus mokės teršėjai.

Įstatyme pa�kslin� privalomųjų nurodymų, kuriais, reikalui esant, gali bū� stabdoma ir asmens veikla, davimo kriterijai ir 
procedūros, suteikiančios aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams galimybę tokias veikas nutrauk�. Nustačius, kad 
vyksta neteisėtas aplinkos teršimas, neteisėtai naudojami ar naikinami gamtos ištekliai, daroma žala aplinkai, galės bū� duodami 
privalomieji nurodymai stabdy� įrenginių (jų dalies) eksploatavimą ar visą teršimą lemiančią veiklą. Aplinkos apsaugos valstybinės 
kontrolės pareigūnas galės laikinai, ne ilgiau kaip iki privalomojo nurodymo įvykdymo dienos, užplombuo� patalpas, įrenginius ir 
kitus objektus, jeigu nėra kitos galimybės už�krin� privalomojo nurodymo vykdymą.

S�prinami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro įgaliojimai ūkio subjektų veiklos �krinimo srityje, už�krinant valstybinę kvapų 
kontrolę. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme numatyta, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos, vykdydamas kvapų kontrolės procedūras, papildomai prižiūrės, kaip laikomasi TIPK leidimuose ir Taršos 
leidimuose nustatytų su visuomenės sveikatos sauga susijusių sąlygų dėl kvapų valdymo.

KĄ SVARBU ŽINOTI?



Pakeistame Aplinkos monitoringo įstatyme numatyta, kad nuo 2025 m. matavimus ir tyrimus vykdy� galės �k tos laboratorijos, 
kurios akredituotos standarto LST EN ISO/IEC 17025 a��kčiai konkre�ems teršalams �r�, matuo�, im� ėminius, reikalingus 
laboratorinių tyrimų atlikimui. Taip pat įvesta naujovė – ūkio subjektų duomenys turės tap� vieši.

Aplinkos apsaugos įstatymo pataisomis sugriež�n� ūkinės veiklos reikalavimai – įtvir�nant teršalų medžiagų, žaliavų, produktų 
neleis�no patekimo į aplinką už veiklos vykdymo teritorijos ribų apribojimus. Už šiuos pažeidimus nustatyta juridinių asmenų 
atsakomybė – bauda nuo 1000 iki 3000 eurų.

Sugriež�n� taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir taršos leidimų išdavimo, pakei�mo ir galiojimo panaikinimo 
pagrindai. Įstatyme papildytos nuostatos, kada nebus priimamos paraiškos gau� Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimus; paraiškos taršos leidimui gau� ar pakeis�. Taip pat numatyta, kad aplinkosaugininkai galės panaikin� įmonių taršos 
leidimus, jei tris kartus per metus jos pažeis įstatymą arba jei bent vienas pažeidimas truks ilgiau kaip pusę metų.

Padidintos baudos už veiklą neturint Taršos integruotos prevencijos leidimo – nuo 10000 iki 30000 (anksčiau buvo nuo 3000 iki 
8000), už veiklą neturint Taršos leidimo ar neįregistravus įrenginio – nuo 5000 iki 10000 (anksčiau buvo nuo 600 iki 1400 eurų).

Mokesčio už aplinkos taršą įstatyme nustaty� didesni mokesčio už aplinkos teršimą tarifai.

Administracinių nusižengimų kodekse numatyta administracinė atsakomybė už lengvųjų plas�kinių pirkinių maišelių 
neatlygin�ną dalijimą prekių ar produktų pardavimo vietose – fiziniams asmenims nuo 30 iki 60 eurų, juridinių asmenų vadovams 
ar ki�ems atsakingiems asmenims nuo 100 iki 200 eurų.

KĄ SVARBU ŽINOTI?



I. TERŠALAI, IŠMETAMI Į ATMOSFERĄ



II. TERŠALAI, IŠMETAMI Į VANDENS TELKINIUS, ŽEMĖS PAVIRŠIŲ IR 
GILESNIUS JO SLUOKSNIUS

*Išskyrus: kietąsias daleles, susidarančias deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą; asbesto turinčias kietąsias daleles.



¹Prekių kodai pateik� pagal Europos Bendrijos kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvir�ntą 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1789/2003, iš dalies 
keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir sta�s�nės prekių nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo I priedą.
*Prekių kodai pateik� pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, patvir�ntą 2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1821, kuriuo iš dalies keičiamas 
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir sta�s�nės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas, su pasku�niais pakei�mais, 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 sta�s�nės nomenklatūros bei dėl 
Bendrojo muitų tarifo I priedas.
Pastaba. Prie kodo nurodomas raidžių junginys ex reiškia, kad apmokes�nami �k �e a��nkamam Kombinuotosios nomenklatūros kodui priskiriami gaminiai, kurie a��nka 
lentelės pirmoje skiltyje pateiktų a��nkamų gaminių aprašymą.

APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ SĄRAŠAS IR MOKESČIO TARIFAI



PAKUOČIŲ SĄRAŠAS IR MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ TARIFAI



MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFAI



MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NAUDOJAMŲ
NE KELIAIS JUDANČIŲ MECHANIZMŲ TARIFAI nuo 2021-01-01



Nuo 2021-01-01 mokes� už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šal�nių turės mokė� ir veiklos vykdytojai žemės ūkio veiklai naudojantys ne keliais judančius 
mechanizmus. Mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolę vykdys 
valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.
Mokesčio mokėtojui, kuris nuslėpė Lietuvos Respublikos vidaus rinkai �ektų 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 mokes�nio 
pa�krinimo pradžios, – mokes�s padidintu tarifu skaičiuojamas mokesčio mokėtojo per �krinamąjį mokes�nį laikotarpį gautas pajamas dauginant iš koeficiento 
0,02. Jeigu apskaičiuota mokė�na mokesčio suma yra mažesnė už 10 000 eurų, mokamas 10 000 eurų mokes�s už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuočių 
atliekomis. Duomenis apie mokesčio mokėtojo gautas pajamas per mokes�nį laikotarpį teiks Valstybinė mokesčių inspekcija.

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ
TARIFŲ KOREGAVIMO KOEFICIENTAI nuo 2021-01-01 
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