KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA
Informacija apie Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus, Šiaulių, Kauno, Utenos regiono
aplinkos apsaugos departamentų1 atliekų tvarkymo ir aplinkos apsaugos administracinės priežiūros ir kontrolės veiklos srityse 2016 metais (pateikta
2017 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. 4-01-10157) (toliau – Išvada) nurodytų pasiūlymų įgyvendinimą parengta pagal:
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Ministerija) 2019 m. rugsėjo 9 d. raštą Nr. (50-1)-D8(E)-2113 (toliau – AM raštas);
- Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD arba Departamentas) 2020 m. vasario 14 d. raštą Nr. (6)-AD5-2507
(toliau – AAD raštas).
Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai

Įstaigos pateikta informacija

Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras

PASIŪLYMAI ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMO SRITYJE
1.1. patikrinimo planų rengimo, derinimo ir tvirtinimo
taisyklėse, nustatyti konkrečius terminus, iki kada
patikrinimų planas turi būti patvirtintas ir paskelbtas
RAAD interneto tinklapyje bei informacinėje
sistemoje;

AAD raštas
2020 m. sausio 3 d. pakeistos Departamento
direktoriaus 2018 m. liepos 12 d. įsakymu Nr.
AD1-61 patvirtintos Ūkio subjektų veiklos
planinių ir neplaninių patikrinimų vykdant
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę,
taisyklės.
Pakeistų Ūkio subjektų veiklos planinių ir
neplaninių patikrinimų taisyklių 15 punkte
numatyta, kad: „Departamento Veiklos
organizavimo
skyrius
organizuoja
ir
koordinuoja Departamento Patikrinimų plano
parengimų kurį kasmet iki vasario 15 d. teikia
tvirtinti Departamento direktoriui. Sudarant
Patikrinimų planą būtina užtikrinti, kad
tikrinamus ūkio subjektus atrinktų ne jų
kontrolę vykdantys padaliniai. Patikrinimų
planas privalo būti patvirtintas ne vėliau kaip
iki einamųjų metų kovo 1 d. Departamento

Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu

Kadangi nuo 2018 m. liepos 1 d. vietoje regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklą vykdo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos
apsaugos departamentas), laikytina, kad už pasiūlymų, adresuotų Vilniaus, Šiaulių, Kauno, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentams, įgyvendinimą atsakingas yra Aplinkos
apsaugos departamentas.
1

2
Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti pasiūlymai

1.2. RAAD Patikrinimų taisyklėse, aprašuose numatyti
detalesnę patikrinimo planų keitimo tvarką,
detalizuojant galimus pakeitimų pagrindus, užtikrinant
griežtesnę patikrinimo plano įgyvendinimo kontrolę ir
sumažinant galimybę elgtis neobjektyviai;

1.3. peržiūrėti patikrinimų atlikimą reglamentuojančius
teisės aktus ir numatyti pareigą RAAD derinti įmonės
centrinės būstinės ir jos filialų patikrinimus, kad jie būtų
atliekami vienu metu;

Įstaigos pateikta informacija
Veiklos organizavimo skyrius koordinuoja
patvirtinto Patikrinimų plano įgyvendinimą“.
AAD raštas
Pakeistų Ūkio subjektų veiklos planinių ir
neplaninių patikrinimų taisyklių 16 punkte
numatyta, kad:
„Patikrinimų planas tvirtinamas ir gali būti
keičiamas Departamento direktoriaus ar jo
įgalioto asmens motyvuotu sprendimu.
Patikrinimų plano keitimą koordinuoja
Departamento Veiklos organizavimo skyrius,
kuriam Kontrolę atliekančių struktūrinių
padalinių vadovai tarnybiniu pranešimu, ne
vėliau kaip 10 darbo dienų iki būtino
Patikrinimų
plano
pakeitimo
dienos,
informuoja
Departamento
Veiklos
organizavimo skyriaus vedėją apie poreikį
atlikti Patikrinimų plano pakeitimus, nurodant
konkrečius pakeitimus ir argumentuotus
motyvus. Prieš teikiant informaciją poreikis
keisti Patikrinimų planą privalo būti suderintas
su atitinkamo Savarankiško struktūrinio
padalinio vadovu. Departamento Veiklos
organizavimo skyrius apie poreikį atlikti
Patikrinimų plano pakeitimus informuoja
Departamento direktorių ar jį pavaduojantį
asmenį, kuriam pritarus - rengia motyvuotą
sprendimą dėl Patikrinimų plano keitimo.
Atlikti
Patikrinimų
plano
pakeitimai
viešinami.“
AAD raštas
Pakeistų Ūkio subjektų veiklos planinių ir
neplaninių patikrinimų taisyklių 20 punkte
numatyta, kad: „ne vėliau kaip likus 2 darbo

Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras

Formaliai pasiūlymas laikytinas
įgyvendintu. Ar įgyvendinus pasiūlymą, yra
pasiektas nustatytas tikslas, bus įvertinta
atliekant kitas korupcijos rizikos analizes.

Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu
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1.4. RAAD interneto svetainėse skelbti kuo išsamesnę
informaciją, susijusią su patikrinimo planų pakeitimais;
1.5. RAAD interneto svetainėse skelbti kontroliuojamų
ūkio subjektų sąrašus;
1.6. peržiūrėti ir, poreikiui esant, atnaujinti ir
aktualizuoti likviduojamos VAAT patvirtintus Ūkio
subjektų, vykdančių ūkinę veiklą, kuriai reikia gauti
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus ar
Taršos leidimus, vykdomos ūkinės veiklos keliamos
rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašą ir Ūkio
subjektų, vykdančių ūkinę veiklą, kuriai nereikia gauti
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ar
Taršos leidimų, vykdomos tikinės veiklos keliamos
rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašą;
1.7. nustatyti aiškesnius tikrintinų ūkio subjektų
atrankos kriterijus, esant vienodam rizikingumo lygiui;

Įstaigos pateikta informacija
AM raštas
Atsižvelgta
Panaikinus VAAT, minimas tvarkos aprašas
nebegaliojo, todėl patvirtintas naujas AAD
direktoriaus 2018-12-13 įsakymas Nr. AD1194 „Dėl Ūkio subjektų vykdomos ūkinės
veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriame
numatyti ūkio subjektų keliamos rizikos
vertinimo kriterijai ir kt.
AAD raštas
2020-02-13 (įsakymu Nr. AD1-41) patvirtintas
Direktoriaus įsakymas Dėl ūkio subjektų
vykdomos ūkinės veikos keliamos rizikos
aplinkai vertinimo tvarkos aprašų pakeitimo“,
kurio 18 punkte nurodyta „ <...> Esant
vienodam rizikos dydžiui pirmumas tikrinti
nustatomas ūkio subjektams, kurių vykdoma
veikla gali turėti įtakos didesnės žalos aplinkai
atsiradimui“.

Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
Pasiūlymas įvertintas kaip įgyvendintas
pagal anksčiau pateiktą informaciją2
Pasiūlymas įvertintas kaip įgyvendintas
pagal anksčiau pateiktą informaciją3
Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu

Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu

Anksčiau informacija buvo pateikta:
- Ministerijos 2018 m. balandžio 3 d. raštu Nr. (50-1)-D8-1918 (vidinė registracija: 2018-04-03 Nr. 5-01-3238);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Kauno RAAD) 2018 m. balandžio 4 d. raštu Nr. (ATS)-D2-1020 (vidinė
registracija: 2018-04-04 Nr. 5-01-3296);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Šiaulių RAAD) 2018 m. kovo 27 d. raštu Nr. (4)SR-S-578(1.145) (vidinė
registracija: 2018-03-27 Nr. 5-01-3006);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Utenos RAAD) 2018 m. kovo 27 d. raštu Nr. (16.1)-S-414 (vidinė registracija:
2018-03-28 Nr. 5-01-3033);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Vilniaus RAAD) 2018 m. balandžio 20 d. raštu Nr. (38-18)-VR-1.7-3140
(vidinė registracija: 2018-04-25 Nr. 5-01-4197).
Padaryta išvada, kad dar veikę Kauno, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus RAAD‘ai pradėjo skelbti, o Aplinkos apsaugos departamentas toliau skelbia šią informaciją.
3
Anksčiau dar veikę Kauno, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus RAAD‘ai pradėjo skelbti, o Aplinkos apsaugos departamentas toliau skelbia šią informaciją.
2
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1.8. RAAD vadovams užtikrinti, kad kontroliuojamų
ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos
rizikos aplinkai vertinimas būtų atliekamas laikantis
teisės aktų nustatytų turinio ir formos reikalavimų;
1.9. kontrolę vykdantiems RAAD padaliniams
peržiūrėti 2015–2017 metų patikrinimų planus,
ataskaitas, įmonių rizikingumo vertinimo duomenis,
patikrintų įmonių bylas, įvertinant ar kai kurios įmonės
nebuvo nepagrįstai tikrintos dažniau, negu reikalauja
teisės aktų nuostatos, ar kai kurių įmonių patikrinimai
nebuvo nepagrįstai neatlikti / nukelti;

Įstaigos pateikta informacija

-

Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
Pasiūlymas įvertintas kaip įgyvendintas
pagal anksčiau pateiktą informaciją4
Pasiūlymas įvertintas kaip įgyvendintas
pagal anksčiau pateiktą informaciją5

-

1.10. užtikrinti, kad sudarant planinių patikrinimų
planus būtų laikomasi ūkio subjektų patikrinimo
dažnumo reikalavimų, o dažnesni patikrinimai būtų
atliekami tik esant rimtam pagrindui;
1.11. Aplinkos ministerijai inicijuoti teisės aktų AM raštas
pakeitimus detalizuojant patikrinimų taikant rotaciją Atsižvelgta
organizavimo ir vykdymo tvarką;
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. liepos 1 d.
veiklą pradėjo vykdyti nauja Aplinkos
ministerijos institucija – Aplinkos apsaugos
departamentas, kuris sujungė aštuonis
regioninius aplinkos apsaugos departamentus,
aplinkos ministro 2018-06-26 įsakymu Nr. D1594 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. vasario 14 d. įsakymo Nr.
D1-134 „Dėl regioninės rotacijos principo
taikymo vykdant aplinkos apsaugos valstybinę

Pasiūlymas įvertintas kaip įgyvendintas
pagal anksčiau pateiktą informaciją6
Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu

Anksčiau veikę Kauno, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus RAAD‘ai nurodė, kad kontroliuojamų ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos keliamos rizikos aplinkai vertinimai yra atliekami
laikantis teisės aktų nustatytų turinio ir formos reikalavimų.
5
Anksčiau veikę Kauno, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus RAAD‘ai nurodė, kad į pasiūlymą atsižvelgtą, pvz., 2017 m. Kauno RAAD buvo sudaryta komisija, kuri peržiūrėjo 2016 metų
visų agentūrų kiekvieno pareigūno po 2 atsitiktinai atrinktų įmonių atliktų patikrinimų bylas.
6
Anksčiau veikę Kauno, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus RAAD‘ai nurodė, kad į pasiūlymą atsižvelgtą, pvz., Šiaulių RAAD pakeitė iki korupcijos rizikos analizės galiojusias Ūkio subjektų
planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisykles.
4
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Įstaigos pateikta informacija
kontrolę“ pripažinimo netekusiu galios“
pripažintas netekusiu galios
Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario
14 d. įsakymas Nr. D1-134 „Dėl regioninės
rotacijos principo taikymo vykdant aplinkos
apsaugos valstybinę kontrolę“ su visais
pakeitimais ir papildymais.
AAD direktoriaus 2019 m. balandžio 26 d.
įsakymu Nr. AD1-91 patvirtinta Ūkio subjektų
veiklos patikrinimų vykdant rotaciją Aplinkos
apsaugos departamente prie Aplinkos
ministerijos tvarka (toliau – Rotacijos tvarka),
kurioje išsamiau detalizuotas rotacinių
patikrinimų organizavimas ir vykdymas.
Rotacijos tvarkoje išskirtos trys AAD
taikomos rotacijos: 1. tarp kontroliuojančių
pareigūnų inspekcijoje/skyriuje; 2. tarp
inspekcijų/skyrių; 3. tarp struktūrinių
padalinių. Nustatyta jų atlikimo tvarka,
duomenų apie rotacijos rezultatus teikimas
Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų
skyriui. Įsakyme numatyta, kad Korupcijos
prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius vadovybei
teikia pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės sričių, kuriose turėtų būti
vykdoma rotacija, o prireikus – dėl atskirų
rotacinių patikrinimų bei analizuoja ir vertina
rotacijos principo taikymo aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės srityje metinius
rezultatus,
teikia
pasiūlymus
AAD
direktoriui.

Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
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1.12. patikrinimų atlikimą reglamentuojančiuose teisės
aktuose numatyti, kiek pareigūnų turi atlikti patikrinimą
ir patikrinimą taikant rotaciją, priklausomai nuo
patikrinimo rūšies ir pobūdžio;

Įstaigos pateikta informacija

AAD raštas
2019 m. gruodžio 31 d. (įsakymu Nr. AD1262) pakeistas Direktoriaus AD1-91 įsakymas
„Dėl ūkio subjektų veiklos patikrinimų
vykdant rotaciją Departamento tvarkos
patvirtinimo“. Tvarkos 6.1, 6.2 punktuose
numatyta, kad taikant rotaciją pagal Tvarkos
5.1 papunktį, gali būti skiriamas vienas
pareigūnas; taikant rotaciją pagal Tvarkos 5.2
ir 5.3 papunkčius, turi būti skiriami ne mažiau
kaip du pareigūnai“.
Pakeistų Ūkio subjektų veiklos planinių ir
neplaninių patikrinimų taisyklių 12 ir 28
punktuos
numatyta,
kokiais
atvejais
patikrinimą atlieka du pareigūnai.
1.13. patikrinimų atlikimą reglamentuojančiuose teisės AM raštas
aktuose numatyti, kad jeigu patikrinimą atlieka vienas Neatsižvelgta
pareigūnas, jo surašytus patikrinimo dokumentus turėtų Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
peržiūrėti ir vizuoti jo tiesioginis vadovas;
įstatymo 4 str. 1 d. 3 p. nurodyta, kad
valstybinė kontrolė grindžiama vienu iš
principų:
„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“.
Atsižvelgiant į tai, manytina, kad AAD
struktūrinių padalinių vadovai, kontroliuodami
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnų darbą, negali daryti įtakos
būsimiems patikrinimams arba atliktų
patikrinimų rezultatams.

Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
Formaliai pasiūlymas laikytinas
įgyvendintu. Ar įgyvendinus pasiūlymą, yra
pasiektas nustatytas tikslas, bus įvertinta
atliekant kitas korupcijos rizikos analizes.

Pastabų nėra.
Pritarta pateiktiems argumentams
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Įstaigos pateikta informacija

Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras

Tiesioginiai padalinių vadovai privalo
koordinuoti ir užtikrinti padalinių darbą,
funkcijų atlikimą laiku ir pan.
AAD direktoriaus įsakymais sudaromos
komisijos iš Korupcijos prevencijos ir vidaus
tyrimų skyriaus (skyrius pagal nuostatus
vykdo AAD padalinių veiklos priežiūrą,
atlieka tikslinius, kompleksinius, direktoriui ar
jam įgaliotam asmeniui pavedus ir neplaninius
AAD
struktūrinių
padalinių
veiklos
patikrinimus)
ir Teisės departamento
pareigūnų, kurios periodiškai (vieną kartą į
ketvirtį) atlieka pareigūnų surašytų dokumentų
teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimą. Šios
komisijos tikrina ir vertina ir padalinių vadovų
veiklą.
1.14. sudarant metinius patikrinimų planus ir skiriant
pareigūnus neplaniniams patikrinimams atlikti
užtikrinti tam tikrą ūkio subjektą ar kitą objektą
kontroliuojančių pareigūnų kaitą, rotaciją;
1.15. peržiūrėti teisės aktus, kuriuose įgaliojimai AM raštas
suteikti likviduotai VAAT ir priimti atitinkamus Atsižvelgta
pakeitimus;
Peržiūrėti, parengti ir patvirtinti teisės aktai,
reglamentuojantys
aplinkos
apsaugos
valstybinės kontrolės sistemos reorganizacijos
procesus, numatančius efektyvesnį aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės organizavimą,
vykdymą ir priežiūrą. Aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės funkcijas vykdo AAD.

Pasiūlymas įvertintas kaip įgyvendintas
pagal anksčiau pateiktą informaciją7
Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu

Anksčiau veikę Kauno, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus RAAD‘ai nurodė, kad į pasiūlymą atsižvelgtą, pvz., Vilniaus RAAD Vykdant ūkinės veiklos objektų kontrolę taikomas regioninės
rotacijos principas, taip pat rotacija tarp Vilniaus RAAD padalinių bei padalinio viduje.
7
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Įstaigos pateikta informacija
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1.16. peržiūrėti RAAD padalinių vadovams suteiktas
funkcijas ir užtikrinti, kad sprendimų priėmimo,
vykdymo ir kontrolės funkcijos būtų atskirtos, arba
nustatyti subjektus, kurie turėtų peržiūrėti RAAD
padalinių vadovų surašytus dokumentus dėl ūkio
subjektų patikrinimo.

AM raštas
Atsižvelgta
Kontrolės vykdymo ir jos organizavimo
funkcijos AAD atskirtos. Ūkio subjektų
veiklos kontrolės organizavimą vykdo
(patikrinimų planų rengimas ir pan.) Veiklos
organizavimo skyrius.
Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų
skyriui priskirta pareigūnų veiklos teisėtumo
kontrolės funkcija. Šis skyrius tikrina visų
pareigūnų, tame tarpe ir AAD padalinių
vadovų surašytų dokumentų teisingumą ir
teisėtumą.
Administracinių nusižengimų bylas nagrinėja
Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus
pareigūnai. Žalas teikia Civilinių bylų skyrius.
AAD struktūrinių padalinių vadovų pareiga –
organizuoti darbą priskirtuose padaliniuose.
Struktūrinių padalinių vadovai taip pat yra ir
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnai, kuriems tenka pareiga vykdyti
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę (atlikti
patikrinimus ūkio subjektuose, nagrinėti
pareiškėjų prašymus ar skundus). Struktūrinių
padalinių vadovai, kontroliuodami aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų
darbą, negali daryti įtakos būsimiems
patikrinimams arba atliktų patikrinimų
rezultatams.

Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu

PASIŪLYMAI ŪKIO SUBJEKTŲ PATIKRINIMŲ VYKDYMO SRITYJE
2.1. Aplinkos ministerijai patikslinti Aprašo Nr. D1-145 AM raštas
271.2 punkto nuostatas;
Atsižvelgta

Pasiūlymas laikytinas įgyvendinamu
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Įstaigos pateikta informacija
Šis papunktis nurodo vieną iš neplaninių
patikrinimų atlikimo pagrindų „271.2. turint
informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų apie
galimą ūkio subjekto veiką, kuri gali
prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės
aktų reikalavimų;“. Ši nuostata yra perkelta iš
LR viešojo administravimo įstatymo 364
straipsnio. Jos tikslinti nereikia, nes situacijų,
kai turima informacijos ar kyla įtarimų dėl ūkio
subjektų neteisėtos veiklos yra labai daug.
Neįtraukus kurios nors, susiaurinsime minėto
įstatymo reglamentavimą, tai yra pažeisime
teisėkūros pricipus, pagal kuriuos įstatymų
nuostatos
negali
būti
aiškinamos
(reglamentuojama) nei plačiąja, nei siaurąja
prasme.
Pažymime, kad parengto Aprašo Nr. D1-145
pakeitimo projekte nepalikta galimybė
pareigūnui vienasmeniškai priimti sprendimo
dėl neplaninio patikrinimo atlikimo:
„272. Kontrolę atliekančio subjekto vadovas
turi teisę suteikti įgaliojimus:
272.1. tiesioginiams aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūnų vadovams
ar juos pavaduojantiems asmenims, patiems
priimti motyvuotą sprendimą, įforminamą
pavedimu atlikti patikrinimą, ūkio subjekto
veiklos neplaniniam patikrinimui atlikti;
272.2. pareigūnams patiems priimti sprendimą
dėl patikrinimo, tik informavus Reikalavimų
aprašo 272.1 nurodytą asmenį arba kontrolę
atliekančio subjekto vadovą arba jo įgaliotą
asmenį, jei patikrinimas yra būtinas nedelsiant
vietoje užfiksuoti daromą ar padarytą aplinkos
apsaugos pažeidimą, kad jis nebūtų nuslėptas,

Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
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2.2. Aplinkos ministerijai tikslinti Aprašo Nr. D1-145
IV skyriaus nuostatas, kontrolę atliekančio subjekto
pareigūnams apribojant teises vienasmeniškai priimti
sprendimą ir atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą;

2.3. patikslinti įsakyme Nr. D1-145 nustatytus
neplaninių patikrinimų pagrindus ir nustatyti
sprendimų atlikti neplaninius patikrinimus kontrolės
mechanizmą;
2.4. peržiūrėti galiojančius teisės aktus ir parengti
atitinkamus pakeitimus detalizuojant skirtingų rūšių
patikrinimų
procedūras,
nustatyti
skirtingus
tikrinimų pagrindus, tikslus, patikrinimų apimtį,
trukmę ir pan.;

Įstaigos pateikta informacija
arba būtina nedelsiant nutraukti tokį
pažeidimą, kad nebūtų padaryta ar toliau
daroma žala aplinkai.“
AM raštas
Atsižvelgta
Parengto Aprašo Nr. D1-145 pakeitimo
projekte pakeistas 272.2 p.: „272.2.
pareigūnams patiems priimti sprendimą dėl
patikrinimo, tik informavus Reikalavimų
aprašo 272.1 nurodytą asmenį arba kontrolę
atliekančio subjekto vadovą arba jo įgaliotą
asmenį, jei patikrinimas yra būtinas nedelsiant
vietoje užfiksuoti daromą ar padarytą aplinkos
apsaugos pažeidimą, kad jis nebūtų nuslėptas,
arba būtina nedelsiant nutraukti tokį
pažeidimą, kad nebūtų padaryta ar toliau
daroma žala aplinkai.“
AM raštas
Nurodyta 2.1 ir 2.2 punktuose.
AAD raštas
2020 m. sausio 3 d. pakeistos Departamento
direktoriaus 2018 m. liepos 12 d. įsakymu Nr.
AD1-61 patvirtintos Ūkio subjektų veiklos
planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę,
taisyklės. Taisyklių 3.2 punkte detalizuoti
apibrėžimai bei 12 punkte jų atlikimo
kriterijai: „Planiniai patikrinimai atliekami
nedažniau kaip 2 kartus per kalendorinius
metus. Ūkio subjektų patikrinimų dažnumas
(periodiškumas) priklauso nuo jų veiklos
keliamo pavojaus aplinkai: mažiausią pavojų
keliančių ūkio subjektų veiklos patikrinimai
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atliekant kitas korupcijos rizikos analizes.
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2.5. Aplinkos ministerijai kaip kontroliuojančiai
institucijai užtikrinti, kad visi RAAD būtų pasitvirtinę
vienodą skaičių klausimynų, kurių esminiai klausimai
sutaptų, ir kurie būtų taikomi atliekant tam tikrų rūšių
planinius patikrinimus;
2.6. teisės aktuose nustatyti aiškią atliekų identifikavimo
tvarką, išsamiai reglamentuojant, kaip turi būti
identifikuota atlieka pas gamintoją, užtikrinant, kad ši
informacija apie atlieką būtų pasiekiama bet kuriame
atliekų tvarkymo etape ir šio proceso kontrolės
grandyje;

Įstaigos pateikta informacija
atliekami ne rečiau kaip kas trejus metus,
didžiausią pavojų keliančių ūkio subjektų
veikla turi būti tikrinama ne rečiau kaip kartą
per kalendorinius metus. Planinį išplėstinį
patikrinimą atlieka ne mažiau kaip 2
pareigūnai. Išplėstiniai ūkio subjektų veiklos
patikrinimai turi būti planuojami atsižvelgiant
į metiniame Departamento veiklos plane
suplanuotas vykdyti priemones ir nustatytus
ūkio subjektų kontrolinės veiklos prioritetus,
ūkio subjekte tikrinamų ūkinių veiklų gausą
(skaičių) bei per paskutinius patikrinimų metus
ūkio subjektui taikytas administracinio
poveikio priemones. Tuo atveju, jeigu ūkio
subjekto konkreti tikrinama ūkinės veiklos
sritis 5 metų eigoje nebuvo tikrinta, būtinąją
patikrinti artimiausio planinio patikrinimo
metu“.
AM raštas
Atsižvelgta.
AAD direktoriaus 2019-06-25 įsakymu Nr.
AD1-125 „Dėl kontrolinių klausimynų“
patvirtinta 12 kontrolinių klausimynų.

-

Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras

Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu

2018 m. sausio 1d. įsigaliojus Atliekų
tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m.
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, pakeitimams,
pasiūlymas neteko aktualumo.
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2.7. nustatyti aiškų mechanizmą, kaip kontrolę
vykdantys pareigūnai patikrinimų metu galėtų greitai
nustatyti atliekos kilmę, sudėtį, pavojingumą;
2.8. Teisės aktuose nustatyti, kad esant neaiškios
sudėties atliekų ar atliekų, dėl kurių pavojingumo kyla
ginčų ir atliekų turėtojas negali įrodyti, kad atliekos
nepavojingos – atliekos turėtų būti laikomos
pavojingomis;

2.9. Aplinkos ministerijai svarstyti
laboratorijos akreditavimo problemą;

Įstaigos pateikta informacija

Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras

-

Pasiūlymas įvertintas kaip įgyvendintas
pagal anksčiau pateiktą informaciją8

AM raštas
Atsižvelgta.
Parengtas aplinkos ministro 1999 m. liepos 14
d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas,
kuriame keičiamas Atliekų tvarkymo taisyklių
1 priedo 2.2.7. p. „ nepavykus identifikuoti
atliekų sudėties ir (ar) atliekų turėtojui
neturint dokumentų, patvirtinančių, kad
atliekos nepavojingos, ir (ar) atliekų turėtojui
negalint įrodyti, kad atliekos nepavojingos,
atliekos laikomos pavojingomis;“ ir kt.
Suderinus su suinteresuotomis institucijomis
įsakymas bus patvirtintas.
valstybinės AM raštas
Atsižvelgta
Pagal Aplinkos apsaugos agentūros parengtą
informaciją buvo atlikta Atliekų (įskaitant
pavojingų)
tyrimų
(identifikavimo)
laboratorijos poreikio nustatymo galimybių
studija, kurioje teigiama, kad pagal galiojančią
teisinę bazę ir iš jos kylantį valstybinį atliekų
tyrimų poreikį, steigti naują, savarankiškai
veikiančią
atliekų
laboratoriją
nėra
ekonomiškai atsiperkanti alternatyva.
Aplinkos ministro 2019-07-03 įsakymu Nr.
D1-398 „Dėl pavojingųjų ir medicininių
atliekų tvarkymo reglamentavimo tobulinimo

Pasiūlymas laikytinas įgyvendinamu

Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu

Ministerija buvo nurodžiusi, kad atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217, 1 priedo I skyriaus 2.2.7 papunktyje nustatyta, kad jei tam
tikroms atliekoms galima priskirti tiek pavojingųjų, tiek nepavojingųjų atliekų kodus, nepavykus identifikuoti atliekų sudėties ir neturint dokumentų, patvirtinančių, kad atliekos
nepavojingos, atliekos laikomos pavojingomis.
8
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2.10. užtikrinti sklandų informacinės sistemos veikimą,
kad kontroliuojančios institucijos vienoje vietoje galėtų
realiuoju laiku matyti visus duomenis apie tikrinamą
subjektą – leidimus, licencijas, veiklos ataskaitas,
pranešimus, skundus dėl šio ūkio subjekto veiklos,
anksčiau buvusių patikrinimų datas ir jų rezultatus,
nustatytus
pažeidimus,
pažeidimų
pašalinimą
įrodančius dokumentus ir susijusią informaciją, baudų
sumokėjimą
įrodančius
dokumentus,
kitų
kontroliuojančių subjektų pateiktą informaciją apie šio
subjekto veiklos priežiūrą ir t. t.;
2.11. numatyti, kad būtų patikrinami visi atliekų, už
kurių sutvarkymą galima išrašyti pažymą, pervežimai,
arba nustatyti aiškius ir išsamius tikrintinų atliekų
pervežimų pakrovimo ir iškrovimo vietose atrankos
kriterijus;

Įstaigos pateikta informacija
darbo
grupės
sudarymo“
sudaryta
tarpinstitucinė darbo grupė, kuriai pavesta
rengti ir teikti Aplinkos ministerijai
pasiūlymus dėl pavojingųjų ir medicininių
atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės
aktų tobulinimo, darbo grupėje bus
nagrinėjamos
ir
pavojingųjų
atliekų
identifikavimo problemos ir jų sprendimo
būdai.
AM raštas
Atsižvelgta
Siekiant turėti kontroliuojančių institucijų
informaciją apie tikrinamus subjektus vienoje
vietoje, Aplinkos ministerija kartu su AAD
dalyvauja
Ekonomikos
ir
inovacijų
ministerijos
koordinuojamame
projekte
„Priežiūrą atliekančių institucijų informacinės
sistemos (PAIIS) sukūrimas“.

AM raštas
Atsižvelgta
AAD parengė ir pateikė AAD Valdyboms,
Aplinkos kokybės kontrolės skyriams 2019 m.
Atliekų tarpvalstybinių vežimų 2017–2019
metų patikrinimų plane (aplinkos ministro
2016-12-30 įsakymas Nr. D1-974) numatytas
priemones ir užduotis 2019 metams. Taip pat
pateikė rekomendacijas, kriterijus atliekų
pervežimų kontrolės vykdymui.
2.12. išsamiau reglamentuoti bendradarbiavimą su AAD raštas
kitomis institucijomis ir veiksmų derinimą atliekant Sutartis su Muitinės departamentu pasirašyta
atliekų pervežimų patikrinimus, siekiant tinkamai 2019-11-29 (Sutarties Nr. ADS-2019įvertinti realią atliekų judėjimo situaciją;
141/18B-6).
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Įstaigos pateikta informacija

Departamentas parengė ir 2019-10-15 raštu
Nr. (AAD)-AD5-18558 Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijai pateikė sutarties su
Valstybine transporto saugos administracija
projektą, prašydamas inicijuoti sutarties
keitimą.
2.13. išsamiau reglamentuoti bendradarbiavimą su AAD raštas
užsienio valstybių aplinkos apsaugos valstybinę Departamentas 2019-10-09 raštu Nr. (8) AD5kontrolę vykdančiomis institucijomis;
18213 pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijai
pasiūlymus
dėl
teisinio
reglamentavimo
tobulinimo
ir
bendradarbiavimo tarpvalstybinių atliekų
vežimo srityje.
Departamente 2019 m. gruodžio 4 d. vyko
pirminis susitikimas su Europos Sąjungos
aplinkos apsaugos įstatymų įgyvendinimo ir
vykdymo užtikrinimo darbo tinklo IMPEL
atstovais. Pasitarimo metu kaip vienas iš
klausimų buvo aptariamas ir Departamento
vykdomos veiklos vertinimas tarpvalstybinių
atliekų vežimų kontrolės srityje. 2020 m.
planuojami darbiniai susitikimai su IMPEL
ekspertais.
2019 m. lapkričio 28 d. vyko Departamento ir
Latvijos aplinkos apsaugos tarnybos atstovais.
Susitikimo metu daug dėmesio skirta abiejose
valstybėse susidarančių atliekų tvarkymo
kontrolės organizavimo aptarimui - dalytasi
turima patirtimi bei gerąja praktika. Sutarta
bendradarbiauti kontroliuojant tarptautinius
atliekų
vežimus,
keičiantis
aktualia
informacija apie galimai neteisėtus atliekų
gabenimo iš vienos valstybės į kitą atvejus, o
esant poreikiui, atlikti bendrus patikrinimus.
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Įstaigos pateikta informacija

2.14. užtikrinti sklandžią informacinių sistemų veiklą,
kad realiuoju laiku institucijos galėtų matyti visą
efektyviai kontrolei užtikrinti būtiną informaciją;

Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
Siejant pasiūlymo įgyvendinimą su 2.10
pasiūlymu, šis pasiūlymas laikytinas
įgyvendinamu

-

2.15. nustatyti detalesnių reikalavimų patikrinimo aktų
turiniui;
2.16. išsamiau reglamentuoti atvejus, kada pareigūnas
turi derinti patikrinimo akto turinį su tiesioginiu
vadovu;
2.17. numatyti papildomas priemones, siekiant išvengti AAD raštas
nustatytų pažeidimų pasikartojimo ateityje;
Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų
skyriaus teiktos rašytinės rekomendacijos
darbuotojams: 2019 m. balandžio 5 d. Nr. (6)VDR-708; 2019 m. lapkričio 25 d. Nr. (6)VDR-4371.
Organizuoti
mokymai/seminaras
dėl
dažniausių tarnybinių nusižengimų - 2019 m.
rugsėjo 20 d.
Teisės departamento specialistų teiktos
rekomendacijos dėl teismų sprendimų.
(3.6)-VDR-3156;
(3.6)-VDR-4107;
(3.2)-VDR-4819;
(3.2)-VDR-4820;
(3.6)-AD5-6339.

Pasiūlymas neteko aktualumo, kadangi
Aplinkos ministro 2017-05-11 įsakymu Nr.
D1-393 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės dokumentų formų patvirtinimo“
patvirtinta nauja patikrinimo akto forma
Siejant pasiūlymo įgyvendinimą su 1.13
pasiūlymu, šis pasiūlymas neteko aktualumo
Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu
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Įstaigos pateikta informacija
Teisės departamento specialistų pasitarimo
metu formuojama bendra taikytina praktika:
2019-10-23 AD2-60;
2019-11-21 AD2-71.
Teisės departamento specialistų vesti
mokymai:
2019-10-28 (Utenos valdybos, Panevėžio
aplinkos
kokybės
kontrolės
skyriaus,
Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus
pareigūnams);
2019-11-13 (Utenos valdybos, Vilniaus
valdybos, Panevėžio atliekų kontrolės skyriaus
pareigūnams);
2019-12-17 (Vilniaus valdybos, prisijungė ir
Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyriaus,
pareigūnams).
2019-08-27
pravesti
mokymai
dėl
administracinių nusižengimų protokolų ir
ekonominių sankcijų taikymo Kauno valdybos
pareigūnams
(Kauno
valdybos
raštas
prisegtas); parengta konsultacija dėl Atliekų
tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje
įtvirtinto principo „teršėjas moka" ir Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo priimtų
prejudicinių sprendimų dėl principo „teršėjas
moka" aiškinimo (buvo pateikta Kauno
valdybai santrauka, prisegu). Dar kiek
atsimenu mes abi paruošėm skaidres naujiems
darbuotojams dėl ekonominių sankcijų
taikymo juridiniams asmenims (siųsta Kauno
valdybai).
2019-11-14 Panevėžio administracinių bylų
nagrinėjimo skyrius kartu su Civilinių bylų ir
teisės skyriaus darbuotojais Šiaulių valdybos
pareigūnams pravedė mokymus „Juridinių
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2.18. užtikrinti, kad patikrinimų aktų, privalomųjų
nurodymų, protokolų ir susijusių dokumentų
registracijos žurnalai būtų elektroniniai;

2.19. siekiant sumažinti piktnaudžiavimo ar
korupcijos pasireiškimo tikimybę, patikslinti
patikrinimų atlikimą reglamentuojančius teisės
aktus, numatant, kokiais atvejais patikrinimo aktas
gali būti nesurašomas, ir numatyti, kokia kita forma
tokiu atveju turėtų būti įforminamas toks
patikrinimas.

Įstaigos pateikta informacija
asmenų atsakomybė pagal Aplinkos apsaugos
įstatymo nuostatus“.
Atlikti 4 Departamento padalinių patikrinimai
vertintos klaidos ir teikti pasiūlymus, kaip jų
išvengti ateityje, kaip tobulinti darbą.
Suorganizuoti ir Policijos departamento
lektoriaus pravesti mokymai 40 Departamento
pareigūnų
„Duomenų
pildymas
Administracinių nusižengimų registre“.
AAD raštas
Siekiant turėti kontroliuojančių institucijų
informaciją apie tikrinamus subjektus vienoje
vietoje, Aplinkos ministerija kartu su
Departamentu dalyvauja Ekonomikos ir
inovacijų ministerijos koordinuojamame
projekte „Priežiūrą atliekančių institucijų
informacinės sistemos (PAUS) sukūrimas“.
Šiuo metu Departamente daugelis registrų jau
yra elektroniniai.
AM raštas
Atsižvelgta.
AAD direktoriaus 2018-11-02 įsakymu Nr.
AD1-165 patvirtintų Ūkio subjektų veiklos
planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę,
taisyklių 361 punkte numatyta, kad „tais
atvejais, kai nėra galimybės nustatyti, koks
ūkio subjektas vykdo ūkinę veiklą tam tikroje
teritorijoje ar vietovėje, tačiau būtinas objektų
ir (ar) faktų fiksavimas vietoje, surašomas šių
taisyklių 6 priede nustatytos formos apžiūros
aktas. Apžiūros aktas surašomas vienu
egzemplioriumi ir saugomas kontrolę
atlikusiame Departamento padalinyje. Už
tinkamą patikrinimo rezultatų įforminimą
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Įstaigos pateikta informacija
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atsako tikrinimą atlikę ir dokumentus surašę
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnai.“ Kitais atvejais turi būti surašomi
patikrinimo aktai.

PASIŪLYMAI PRIVALOMŲJŲ NURODYMŲ DAVIMO IR ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO SRITYSE
3.1. išsamiau reglamentuoti privalomojo nurodymo AM raštas
Pastabų nėra.
davimo prevenciniais tikslais sąlygas ir kriterijus;
Neatsižvelgta.
Pritarta pateiktiems argumentams
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
įstatymo 18 str. numatytas privalomojo
nurodymo davimas prevenciniais tikslais:
„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.“
AAD nuomone, detalizuoti privalomojo
nurodymo davimo prevenciniais tikslais
netikslinga, nes situacijų, kai kyla grėsmė, kad
bus pažeisti įstatymų ar kitų teisės aktų
reikalavimai ir (arba) kai dėl fizinių ar juridinių
asmenų veiksmų ar neveikimo gali būti
padaryta žala aplinkai, yra labai daug. Jei kuris
nors atvejis nebus aptartas, bus susiaurintas
minėto įstatymo reglamentavimas, t. y. bus
pažeisti teisėkūros principai, pagal kuriuos
įstatymų nuostatos negali būti aiškinamos
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(reglamentuojama) nei plačiąja, nei siaurąja
prasme.
AAD raštas
Teisės departamentas 2019 m. gruodžio 31d.
parengė rekomendaciją dėl privalomųjų
nurodymų remdamiesi teismų praktika.
Rekomendacija pateikta pareigūnams.

3.2. detaliau reglamentuoti privalomųjų nurodymų
terminus už atskirus nustatytus pažeidimus, kartu
patikslinant objektyviųjų aplinkybių, kuriomis
remiantis inspektoriai priimtų sprendimą, sąvoką.
Parengti pavyzdinių aplinkybių sąrašą ir jų
išaiškinimą, reikalingą privalomojo nurodymo
vykdymo terminui nustatyti;
3.3. detalizavus privalomųjų nurodymų terminus AM raštas
nustatyti, kad trumpesnius ar ilgesnius terminus Atsižvelgta
inspektorius skirtų suderinęs su vadovu;
Aplinkos ministerija parengė Aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo
pakeitimo
projektą,
kuris
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2019-07-10
nutarimu Nr. 721 įstatymų pakeitimų projektų
paketu pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui.
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
įstatymo pakeitimo projekte nauja redakcija
dėstomame skirsnyje Privalomieji nurodymai
keičiamos privalomojo nurodymo skyrimo,
atsižvelgiant į nustatomus privalomojo
nurodymo įvykdymo terminus ar tų terminų
pratęsimą, procedūros. 21 str. numatyta, kad:
1. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminus,
ne ilgesnius kaip 1 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.

Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras

Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu

Pasiūlymas laikytinas įgyvendinamu
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2. Ilgesnius, nei nurodyta šio straipsnio 1
dalyje, privalomojo nurodymo įvykdymo
terminus, bet ne ilgesnius kaip 3 mėnesiai,
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, nei nurodyta šio straipsnio 2
dalyje, privalomojo nurodymo įvykdymo
terminus, bet ne ilgesnius kaip 6 mėnesiai,
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnas nustato pagal aplinkos ministro
sudarytos
komisijos
dėl
privalomųjų
nurodymų terminų nustatymo, įvertinant
asmens, kuriam duodamas privalomasis
nurodymas, pateiktą informaciją, kitą
informaciją ir objektyvias aplinkybes,
sprendimą.
22 str. numatyta, kad sprendimą dėl
privalomojo nurodymo termino pratęsimo
priima aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančios institucijos vadovas ar jo įgaliotas
asmuo.
3.4. detalizuoti trumpiausių galimų privalomųjų AAD raštas
nurodymų apskundimo tvarką;
Priemonės įgyvendinimas buvo susijęs su
Aplinkos ministerijos parengtu Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės įstatymo projektu dėl privalomųjų
nurodymų. Dėl šios priežasties priemonė
nebuvo įgyvendinta.
Pažymėtina, kad pagal šiuo metu galiojantį
reglamentavimą
nepriklausomai
nuo

Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras
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privalomojo nurodymo davimo termino
Įstatymu nustatytas 10 dienų apskundimo
terminas negali būti keičiamas.
3.5. svarstyti galimybę įstatymo įgyvendinamuosiuose
teisės aktuose
nustatyti
tikslesnes aplinkai
kenksmingos veiklos stabdymo ir tokios veiklos
nestabdymo sąlygas, įvertinant ne tik veiklos
kenksmingumą, bei ir pavojingumą, nustatyti konkretų
sprendimų priėmimo ir jo kontrolės mechanizmą;
3.6. numatyti, kad sprendimas pratęsti mažareikšmiu
pripažinto pažeidimo pašalinimo terminą būtų
derinamas su pažeidimą mažareikšmiu pripažinusio
RAAD pareigūno vadovu;

Pasiūlymas įvertintas kaip neįgyvendintas
pagal anksčiau pateiktą informaciją9
-

AAD raštas
Parengtas ir Departamento direktoriaus 202001-31 įsakymu Nr. AD1-30 patvirtintas
„Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos kriterijų, pagal kuriuos
pažeidimai priskiriami mažareikšmiams,
nustatymo tvarkos aprašas“. Aprašo 6 punkte
nurodyta: „Sprendimas pratęsti mažareikšmio
teisės aktų reikalavimų pažeidimo terminą
privalo būti suderintas su pažeidimą
mažareikšmiu pripažinusio Departamento
pareigūno tiesioginiu vadovu.“
3.7. patikslinti Žalos atlyginimo tvarkos aprašo 23 AM raštas
punktą, numatant 30 kalendorinių dienų terminą;
Atsižvelgta
Bus rengiamas naujos redakcijos Žalos
atlyginimo tvarkos aprašas, atsižvelgiant į
pakeisto Aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės įstatymo nuostatas, kurį numatoma
patvirtinti iki 2020-02-01.

Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu

Pasiūlymas laikytinas įgyvendinamu

Anksčiau pateikta informacija: Neatsižvelgta. LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo III skirsnis reglamentuoja šias procedūras ir to pakanka.
Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras: Pasiūlymas laikytinas neįgyvendintu. Pažymėtina, kad atliekant korupcijos rizikos analizę, išvada, kad nepakankamai reglamentuotas
kenksmingos veiklos stabdymo mechanizmas, padaryta išanalizavus minimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo III skirsnį ir jo įgyvendinimo
praktiką (Išvados 4 skyriaus „KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI DUODANT PRIVALOMUOSIUS NURODYMUS IR TAIKANT ADMINISTRACINĘ ATSAKOMYBĘ“ 3
punktas). Todėl manytina, kad nurodymas, jog procedūras reglamentuoja minėto įstatymo III skirsnis, yra nepakankamas pasiūlymo neįgyvendinimo motyvas, ir Ministerija turėtų
realiai svarstyti galimybę įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyti tikslesnes aplinkai kenksmingos veiklos stabdymo ir tokios veiklos ne stabdymo sąlygas, įvertinant
ne tik veiklos kenksmingumą, bei ir pavojingumą, nustatyti konkretų sprendimų priėmimo ir jo kontrolės mechanizmą.
9
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3.8. patikslinti Žalos aplinkai ir kitų nuostolių
pripažinimo mažareikšme žala tvarkos aprašą,
įtvirtinant kriterijus, kuriais vadovaujantis priimamas
sprendimas nepripažinti žalos aplinkai ir (ar) kitų
nuostolių kaip mažareikšmės žalos, arba nurodyti
sąlygas, kai priimamas toks sprendimas;

AM raštas
Atsižvelgta.
Aplinkos ministro 2018-04-16 įsakymas Nr.
D1-301 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-05-16 įsakymo Nr. D1-230 „Dėl
žalos aplinkai ir kitų nuostolių pripažinimo
mažareikšme žala tvarkos aprašo ir
mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų
apskaičiavimo
metodikos
patvirtinimo“
pakeitimo“. Teisės akte įtvirtintos sąlygos,
kaip priimamas sprendimas dėl žalos.
AM raštas
Atsižvelgta.
Aplinkos ministro 2018-04-16 įsakymas Nr.
D1-301 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-05-16 įsakymo Nr. D1-230 „Dėl
žalos aplinkai ir kitų nuostolių pripažinimo
mažareikšme žala tvarkos aprašo ir
mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų
apskaičiavimo
metodikos
patvirtinimo“
pakeitimo“. Įsakyme nustatytas 10 darbo dienų
terminas, per kurį priimamas sprendimas
pripažinti žalą aplinkai ir (ar) kitus nuostolius
mažareikšme žala.

Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.

3.9. patikslinti Žalos aplinkai ir kitų nuostolių
pripažinimo mažareikšme žala tvarkos aprašą,
nustatant sprendimo pripažinti ar nepripažinti žalą
aplinkai ir (ar) kitus nuostolius kaip mažareikšmę žalą
priėmimo terminus;

3.10. patikslinti Aplinkai padarytos žalos atlyginimo
dydžių apskaičiavimo metodikos 19 punktą;
3.11. Žalos atlyginimo tvarkos aprašą paskelbti Teisės AM raštas
aktų registre.
Bus atsižvelgta
Parengtas naujos redakcijos Žalos atlyginimo
tvarkos aprašas bus skelbiamas teisės aktų
registre.

Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.

Pasiūlymas įvertintas kaip įgyvendintas
pagal anksčiau pateiktą informaciją10
Pasiūlymas laikytinas įgyvendinamu

Buvo priimtas aplinkos ministro 2018-03-23 įsakymas Nr. D1-221 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 471 „Dėl Aplinkai padarytos žalos
atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.
10
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PASIŪLYMAI IŠORINĖS IR VIDINĖS KONTROLĖS VYKDYMO SRITYSE
4.1. nustatyti vieningą ataskaitų rezultatų viešinimo AM raštas
formą ir numatyti pavyzdinius reikalavimus ataskaitų Atsižvelgta
turiniui;
Pagal Aprašo Nr. D1-145 35 punktą, kontrolę
atliekantys subjektai, pasibaigus metų
ketvirčiui, per 10 darbo dienų savo
internetinėje svetainėje paskelbia ūkio
subjektų patikrinimo rezultatų ataskaitą,
kurioje turi būti nurodyti tikrintų ūkio
subjektų pavadinimai, patikrinimo data,
aplinkosauginio pažeidimo pobūdis, taikytos
teisinio
poveikio
priemonės.
AAD,
vadovaudamasis minėtomis nuostatomis,
viešina vieningą patikrinimo rezultatų
ataskaitą.
4.2. užtikrinti, kad viešai prieinami ataskaitų duomenys AM raštas
būtų išsamūs ir tikslūs;
Atsižvelgta
AAD interneto svetainėje skelbiami išsamūs
ir tikslūs viso AAD ataskaitų apibendrinti
duomenys
(nuoroda
http://aad.lrv.lt/lt/administracineinformacija/ukio-subjektu-prieziura )
4.3. peržiūrėti interesų konfliktų prevenciją AM raštas
reglamentuojančius teisės aktus ir užtikrinti tinkamą jų Atsižvelgta
laikymosi ir kontrolės tvarką;
AAD direktoriaus 2019-04-14 įsakymas Nr.
AD1-90 „Dėl viešųjų ir privačių interesų
derinimo Aplinkos apsaugos departamente
prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo
patvirtinimo“. Įsakyme įtvirtinta padalinio
vadovo pareiga peržiūrėti jo darbuotojų
deklaracijas, kad būtų išvengta galimų interesų
konflikto ateityje.

Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.

Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.

Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.
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4.4. numatyti, kad Departamentų interneto svetainėse
šalia asmenų, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo Nr. VIII-371 nuostatas privalančių deklaruoti
viešuosius ir privačius interesus ir kurių deklaracijos
turi būti viešai paskelbtos, kontaktinių duomenų
atsirastų nuoroda į jų pateiktas deklaracijas
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos tinklapyje;
4.5. numatyti efektyvias reguliariai vykdomas vidinės
ir išorinės RAAD vykdomų funkcijų kontrolės
priemones;

AAD raštas
Departamento
Bendrųjų
reikalų
ir
informacinių technologijų skyriaus specialistai
nustatė vienintelį galimą įgyvendinimo
sprendimą
nuorodą
talpinti
tinklapio
kontaktuose "httn://aad.lrv.lt/lt/struktura-irkontaktai/kontaktai-1".

Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu

AM raštas
Atsižvelgta
AAD direktoriaus įsakymais sudaromos
komisijos, kurioms pavedama atlikti atskirų
padalinių surašomų dokumentų teisingumo bei
po jų atliekamų administracinių procedūrų
teisėtumo kontrolę.
4.6. nustatyti, kad tarnybinio patikrinimo išvados dėl AAD raštas
tarnybinių nusižengimų, kurias surašo RAAD Derinta telefonu su STT, kad priemonė
pareigūnai, būtų derinamos su AM atsakingu padaliniu; įgyvendinama
kitaip,
t.y.
tarnybinių
nusižengimų išvados, kurias atlieka kiti
departamento pareigūnai derinamos su
Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų
skyriumi, jei atlieka Korupcijos prevencijos ir
vidaus tyrimų skyriaus pareigūnai su
Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų
skyriaus vedėja.
2020 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. AD1-40
patvirtintas „Tarnybinių nusižengimų tyrimo
atlikimo, tarnybinių nuobaudų Aplinkos
apsaugos departamento prie Aplinkos
ministerijos
(toliau
Departamento)
darbuotojams skyrimo ir panaikinimo tvarkos
aprašas“, kurio 24 punkte nurodyta:
„Motyvuota išvada pateikiama derinti
Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų
skyriaus vedėjui“.

Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu

Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu
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4.7. skundus dėl galimai neteisėtų Departamentų
pareigūnų veiksmų apskaityti atskirame registre,
kuriame aiškiai atsispindėtų skundo esmė, jo
nagrinėjimo rezultatai ir skirtos nuobaudos;

Specialiųjų tyrimų tarnybos komentaras

AAD raštas
Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.
Departamento direktoriaus 2019 m. gruodžio
31 d. įsakymu Nr. ADR1-2 patvirtintas 2020
metų dokumentacijos planas, kurio 7.3.
punkte: Skundai dėl pareigūnų veiksmų ir jų
registras.
Suformuotas VDVIS registras nuo 2020 m.
4.8. užtikrinti, kad informacija apie nustatytus AM raštas
Pasiūlymas laikytinas įgyvendintu.
tarnybinius
nusižengimus
būtų
skelbiama Atsižvelgta
Departamentų interneto svetainėse;
Informacija skelbiama AAD interneto
svetainėje adresu
http://aad.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teisesaktu-pazeidimai.
________________

