APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Plano priemonėmis siekiama užtikrinti korupcijos rizikų valdymą, korupcijos sąlygų ir rizikų mažinimą, šalinimą, atsakomybės už korupcinio
pobūdžio teisės aktų pažeidimus įgyvendinimą.
Eil.
Priemonė
Vykdytojai
Įvykdymo terminas
Nr.
1 uždavinys
SIEKTI DIDESNIO SPRENDIMŲ IR PROCEDŪRŲ SKAIDRUMO, VIEŠUMO IR ATSKAITINGUMO VISUOMENEI; MAŽINTI
VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR ADMINISTRACINĘ NAŠTĄ ŪKIO SUBJEKTAMS. EFEKTYVINTI KONTROLĖS PRIEŽIŪRĄ
1.
Ūkio subjektų patikrinimų plano sudarymas atsižvelgiant į VOS – koordinatorius;
ĮVYKDYTA.
Departamento 2020 metų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės VOS, AKD, Valdybos – Departamento direktoriaus 2020 m.
prioritetus, Aplinkos ministerijos 2019–2021 metų strateginiame vykdytojai
birželio 2 d. įsakymu Nr. AD1-146
veiklos plane suplanuotas priemones bei Departamento 2020 metų
“Dėl Aplinkos apsaugos departamento
veikos planą, vadovaujantis teisės aktais nustatytais tikrintinų ūkio
prie Aplinkos ministerijos 2020 metų
subjektų rizikos vertinimo (atrankos) kriterijais, siekiant įgyvendinti
ūkio subjektų patikrinimų plano
ūkio subjektų naštos mažinimo principą ir kitais teisės aktais
patvirtinimo” patvirtintas 2020 metų
reglamentuojančiais tam tikrų ūkio subjektų / objektų vykdomos
ūkio subjektų patikrinimų planas
ūkinės veiklos priežiūros dažnumą bei įvertinus vidaus audito ir STT
(koreguotas Departamento direktoriaus
rekomendacijas.
2020 m. liepos 24 d. įsakymu Nr.
AD1-219 “Dėl Aplinkos apsaugos
departamento
prie
Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2020 m.
birželio 2 d. įsakymo Nr. AD1-146
„Dėl Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos 2020 metų
ūkio subjektų patikrinimų plano
patvirtinimo“ pakeitimo”).
2.
Mokesčio už aplinkos teršimą ir gamtinius išteklius 2020 metais AMKD
ĮVYKDYTA.
tikrintinų įmonių sąrašo sudarymas.
Departamento direktoriaus 2020 m.
sausio 18 d. įsakymu Nr. AD1-47 „Dėl
mokesčio už aplinkos teršimą ir
valstybinius
gamtinius
išteklius
tikrintinų
įmonių
sąrašo
ir
savivaldybių
aplinkos
apsaugos

3.

Vykdant planinių ūkio subjektų kontrolę, taikyti rotacijos principą tarp
inspektorių, inspekcijų / skyrių ir valdybų. Vadovaujantis Aplinkos
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 201912-30 įsakymu Nr. AD1-262 patvirtinta „Ūkio subjektų veiklos
patikrinimų vykdant rotaciją Aplinkos apsaugos departamente prie
Aplinkos ministerijos tvarka“.

VOS – koordinatorius;
VOS, AKD, Valdybos,
AMKD – vykdytojai;
ataskaitos
teikiamos
KPVTS
(tarp inspekcijų / skyrių
ir valdybų ne mažiau
kaip 300 patikrinimų)

rėmimo specialiosios programos lėšų
panaudojimo patikrinimų sąrašo 2020
metams patvirtinimo“, patvirtintas
Mokesčio už aplinkos teršimą ir
gamtinius išteklius 2020 metais
tikrintinų įmonių sąrašas (koreguotas
Departamento direktoriaus 2020 m.
birželio 16 d. įsakymu Nr. AD1-160
„Dėl aplinkos apsaugos departamento
prie aplinkos ministerijos direktorius
2020 m. vasario 18 d. įsakymo nr. ad147 „dėl mokesčio už aplinkos teršimą
ir valstybinius gamtinius išteklius
tikrintinų
įmonių
sąrašo
ir
savivaldybių
aplinkos
apsaugos
rėmimo specialiosios programos lėšų
panaudojimo patikrinimų sąrašo 2020
metams patvirtinimo“ pakeitimo“).
ĮVYKDYTA.
I ketv. Planinių patikrinimų nebuvo
atlikta, kadangi
nesudarytas
ir
nepatvirtintas 2020 metų ūkio subjektų
patikrinimų planas.
Vykdant planinių ūkio subjektų
kontrolę, buvo taikomas rotacijos
principas tarp inspektorių, inspekcijų /
skyrių ir valdybų. Atskirais atvejais
patikrinimuose dalyvavo KPVTS (nuo
2020-07-01
Imuniteto
tarnyba)
darbuotojai.
Iš viso taikant rotacijos principą
patikrinta 1891 ūkio subjektų. Tai
sudaro apie 55,8 % nuo visų planinių
patikrinimų.
PANEVĖŽIO VALDYBA – 57 ūkio
subjektus patikrino taikant vidinę
rotacija tarp pareigūnų, 30 ūkio

4.

Vykdant neplaninius patikrinimus, taikyti rotacijos
vadovaujantis Aplinkos apsaugos departamento prie
ministerijos direktoriaus 2019-12-30 įsakymu Nr. AD1-262
„Ūkio subjektų veiklos patikrinimų vykdant rotaciją
apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarka“.

principą,
Aplinkos
patvirtinta
Aplinkos

subjektų patikrinta taikant rotacijos
principą tarp inspekcijų.
VILNIAUS VALDYBA - rotacija tarp
pareigūnų/skyrių/valdybų: 229/70/1.
ŠIAULIŲ VALDYBA - atlikta 412
planinių patikrinimų taikant rotacijos
principą tarp inspekcijos pareigūnų.
MARIJAMPOLĖS VALDYBA - tarp
inspekcijų vykdyta 26 objektų rotacija,
tarp inspekcijos pareigūnų 47 objektų.
KLAIPĖDOS VALDYBA – taikant
rotacijos principą atlikti 194 planiniai
patikrinimai.
ALYTAUS VALDYBA - taikant
rotacijos principą atlikti 105 planiniai
patikrinimai.
KAUNO VALDYBA - atlikta 236
planinių patikrinimų taikant rotacijos
principą tarp inspekcijos pareigūnų bei
71 tarp inspekcijų.
UTENOS VALDYBA - atlikta 116
planinių patikrinimų taikant rotacijos
principą tarp inspekcijos pareigūnų, 12
tarp inspekcijų, bei 40 tarp valdybų.
AMKD - atliko iš viso 121
patikrinimus (iš jų 28 įrodančių
dokumentų patikrinimai, perimti iš
AKKS).
AKD - atlikta 119 planinių patikrinimų
taikant
rotacijos
principą
tarp
pareigūnų, 5 tarp padalinių.
KPVTS – koordinatorius ĮVYKDYTA.
KPVTS,
Valdybos, Vykdant neplaninius patikrinimus,
AMKD,
AKD
– taikant rotacijos principą 2020 m. viso
vykdytojai
buvo patikrinta 1080 ūkio subjektų.
Tai sudaro 14,7 % nuo visų neplaninių
patikrinimų.

5.

Reguliari teismų praktikos analizė taikant įstatymų ir kitų teisės aktų
nuostatas. Departamento struktūrinių padalinių informavimas apie
aktualią teismų praktiką taikant aplinkosauginius teisės aktus ir
pareikalavimas, siekiant, kad teismų suformuotos nuostatos būtų
vieningai taikomos priimant sprendimus dėl administracinių poveikio
priemonių taikymo. Pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl teisės
aktų tobulinimo.

KPVTS taikant rotacijos principą
dalyvavo 3 neplaniniuose ūkio
subjektų patikrinimuose.
PANEVĖŽIO VALDYBA - atlikti 9
neplaniniai ūkio subjektų patikrinimai.
VILNIAUS VALDYBA - atlikti 305
neplaniniai ūkio subjektų patikrinimai.
ŠIAULIŲ VALDYBA - atlikti 365
neplaniniai ūkio subjektų patikrinimai.
MARIJAMPOLĖS VALDYBA atlikta 15 neplaninių ūkio subjektų
patikrinimų.
KLAIPĖDOS VALDYBA – atlikta
117
neplaninių
ūkio
subjektų
patikrinimų.
ALYTAUS VALDYBA - atlikta 25
neplaninių ūkio subjektų patikrinimų.
KAUNO VALDYBA – atlikta 181
neplaninių ūkio subjektų patikrinimų.
UTENOS VALDYBA - atlikta 11
neplaninių ūkio subjektų patikrinimų.
AMKD - atlikta 4 neplaniniai ūkio
subjektų patikrinimai.
AKD - atlikti 45 neplaniniai ūkio
subjektų patikrinimus.
TD – koordinatorius;
ĮVYKDYTA.
TD, AKD, AMKD, Aplinkos apsaugos departamento
Valdybos,
VOS – Teisės departamentas, Administracinių
vykdytojai
ir Civilinių bylų nagrinėjimo skyrių
darbuotojai
reguliariai
teikia
informaciją departamento pareigūnams
apie pasikeitusius teisės aktus, teismų
sprendimus, taikomą teismų praktiką,
teikiami išaiškinimai, rekomendacijos,
kuriomis siekiama užtikrinti tobulesnį
teisės aktų taikymą.
Taip
pat
Aplinkos
apsaugos

6.

departamente
reguliariai teikiamos pastabos dėl
teisės aktų tobulinimo, rašomi
pasiūlymai į teikiamus teisės aktų
projektus.
Priemonė veiksminga, kadangi tokiais
būdais aptariamos situacijos ir jų
sprendimo būdai, siekiama vienodinti
praktiką, o nustačius veiklos trūkumus
ieškoti sprendimų jiems pašalinti, t.y.
tobulinti darbo veiklą.
Ūkio subjektų patikrinimų plane ir Mokesčių už aplinkos teršimą ir KPVTS
– ĮVYKDYTA.
gamtinius išteklius 2020 metais tikrintinų įmonių sąraše numatytų koordinatorius
I ketv. Planinių patikrinimų nebuvo
patikrinimų 20 procentų atlikti kartu dalyvaujant kitam aplinkos KPVTS, AKD, AMKD, atlikta, kadangi
nesudarytas
ir
apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiam pareigūnui.
Valdybos – vykdytojai
nepatvirtintas 2020 metų ūkio subjektų
patikrinimų planas.
KPVTS dalyvavo 3 planiniuose ir 1
neplaniniame
ūkio
subjektų
patikrinimuose kartu dalyvaujant kitam
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančiam pareigūnui, taip pat
dalyvauta 28 reiduose su Gyvosios
gamtos
apsaugos
inspekcijų
pareigūnais, bei su Lietuvos kelių
policijos tarnybos pareigūnais.
PANEVĖŽIO VALDYBA - atliko 140
patikrinimų kartu dalyvaujant kitam
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančiam pareigūnui. Vidurkis
sudaro 52% Ūkio subjektų patikrinimų
plane numatytų patikrinimų.
VILNIAUS VALDYBA - atliko 60,7
% patikrinimų kartu dalyvaujant kitam
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančiam pareigūnui.
ŠIAULIŲ VALDYBA - atliko 412
patikrinimų, iš jų 36 % planinių

patikrinimų atliko po 2 pareigūnus.
MARIJAMPOLĖS VALDYBA atliko
52
patikrinimus
kartu
dalyvaujant kitam aplinkos apsaugos
valstybinę
kontrolę
vykdančiam
pareigūnui. Tai sudarė 27%.
KLAIPĖDOS VALDYBA - atliko 129
patikrinimus kartu dalyvaujant kitam
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančiam pareigūnui, kas sudarė
29% nuo visų planinių patikrinimų,
numatytų patikrinimų plane.
ALYTAUS VALDYBA - atliko 137
patikrinimus kartu dalyvaujant kitam
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančiam pareigūnui, kas sudarė
49,6 % visų planinių patikrinimų.
KAUNO VALDYBA – atliko 196
patikrinimus kartu dalyvaujant kitam
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančiam pareigūnui, kas sudarė
38.81% visų planinių patikrinimų.
UTENOS VALDYBA - bendras visų
valdybos
inspekcijų
vykdytų
patikrinimų,
dalyvaujant
kitam
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančiam pareigūnui vidurkis –
24%.
AMKD atliko144 bendrų patikrinimų
iš 415 atliktų, kas sudaro daugiau kaip
30 %.
AKD- atliko 186 patikrinimus kartu
dalyvaujant kitam aplinkos apsaugos
valstybinę
kontrolę
vykdančiam
pareigūnui, kas sudarė 56% plane
numatytų patikrinimų. Taip pat atlikta
16 patikrinimų (iš kurių 11 neplaninių

patikrinimų) kartu su Narkotikų tabako
ir alkoholio kontrolės departamento
pareigūnais.
2 uždavinys
SIEKTI SKAIDRAUS IR OBJEKTYVAUS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO, KONTROLĖS VYKDYMO IR SANKCIJŲ TAIKYMO
FUNKCIJŲ ATSKYRIMO, TOBULINTI VIDAUS ADMINISTRAVIMĄ
7.
Vykdyti ūkio subjektų anoniminę apklausą apie vykdomą VOS
ĮVYKDYTA.
aplinkosauginę kontrolę, galimas rizikas, grėsmes, korupcijos apraiškas
Anoniminė
apklausa
vykdoma
Departamente.
Departamento
internetiniame
tinklalapyje:
https://apklausa.lt/f/aplinkos-apsaugosdepartamentas-prie-aplinkosministerijosbg9qpwc/answers/new.fullpage.
Nustatyta, kad domėjosi (buvo
prisijungę) 896 asmenys, tačiau tik 16
iš jų atsakė į dalį anoniminės anketos
klausimų. Tai sudaro 1,7% (2019 m.
atsakymus pateikė 27 asmenys).
Nei vienas asmuo nenurodė, kad per
patikrinimą pareigūnas tiesiogiai /
netiesiogiai prašė atlygio (8 nurodė,
kad nebuvo prašyta, 8 į klausimą
neatsakė).
Nors anketa pildoma itin vangiai, o
apie korupcijos apraiškas informacija
negaunama, tačiau sudaryta galimybė
pateikti tokią informaciją vertinama
teigiamai.
Priemonė būtų efektyvesnė jeigu apie
šią anoniminę apklausą būtų plačiau ir
nuolat viešai skelbiama.
8.
Vykdyti tiesiogiai pavaldžių darbuotojų surašomų dokumentų kontrolę. KPVTS – koordinatorius ĮVYKDYTA.
AKD, TD, AMKD, Tiesiogiai
pavaldžių
darbuotojų
Valdybos – vykdytojai
surašomų
dokumentų
kontrolė
Tiesioginiams vadovams vykdoma nuolat. Išsamiai analizuojami
patikrinti
visų
jiems surašomų dokumentų turinys ir atitiktis

pavaldžių
darbuotojų
surašomus
dokumentų
teisėtumą ir teisingumą:
Valdybos, AKD, AMKD
– ne mažiau kaip 10
padalinio
pareigūnų
surašytų patikrinimo aktų
ir su jais susijusių
procesinių dokumentų per
ketvirtį;
TD – ne mažiau kaip 10
padalinio
pareigūnų
surašytų AN nutarimų ir
(ar) surašytų juridinių
asmenų nutarimų per
ketvirtį.
KPVTS ir TD atlikti 4
padalinių
darbo
teisingumo ir teisėtumo
kontrolę.
Atliktų
patikrinimų
išvadas per 3 d. d. nuo
atlikto
patikrinimo
pateikti
KPVTS
(ketvirčiais).
KPVTS
atlikti
pateiktų
patikrinimų
(išvadų)
analizę.

keliamiems reikalavimams, nustatomi
trūkumai, darbuotojams tiesiogiai
teikiamos pastabos.
Imuniteto tarnyba (buvęs KPVTS),
atlikęs
Aplinkos
apsaugos
departamento
administracijos
padalinių pateiktų patikrinimų (išvadų)
analizę, siekiant, kad procedūriniai
trūkumai,
nustatomi
atliekant
pareigūnų
tarnybines
veiklos
patikrinimus, nesikartotų, bei būtų
formuojama
vieninga
praktika
Departamento valstybės tarnautojams
ir darbuotojams, dirbantiems pagal
darbo sutartis, parengė rekomendacijas
dėl surašomų dokumentų (išsiųsta el.
paštu 2021-01-12).

3 uždavinys
SUMAŽINTI KORUPCIJOS PRIELAIDAS IR APRAIŠKAS ĮSTAIGOJE. DIDINTI VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR VISUOMENĖS
NEPAKANTUMĄ KORUPCIJAI, SKATINTI VISUOMENĘ ĮSITRAUKTI Į ANTIKORUPCINĘ VEIKLĄ. INFORMACIJOS
VIEŠINIMAS APIE NUSTATYTAS KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKAS ĮSTAIGOJE
9.
Išskirti Departamento veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė KPVTS
ĮVYKDYTA.
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatyti korupcijos pasireiškimo
2020 m. spalio 19 d. Pažyma dėl
tikimybę jose.
korupcijos pasireiškimo tikimybės
Išvados pateikimas Aplinkos ministerijai. Išvados paviešinimas
nustatymo
Aplinkos
apsaugos

Departamento interneto svetainėje aad.lrv.lt.

10.

Etikos kodekso parengimas ir patvirtinimas.

departamente
prie
Aplinkos
ministerijos 2020 m., reg. Nr. (6)AD5-18297.
Korupcijos pasireiškimo tikimybė
atlikta Tikrintinų ūkio subjektų sąrašo
sudarymo ir Ūkio subjektų patikrinimo
plano sudarymo veiklos srityse.
Kartu su Pažyma Aplinkos ministerijai
pateiktas ir 2020 metų priemonių
planas nustatytiems korupcijos rizikos
veiksniams valdyti ir / ar pašalinti.
Pažyma paviešinta Departamento
internetiniame tinklalapyje:
https://aad.lrv.lt/lt/administracineinformacija/korupcijos-prevencija,
skiltyje „Korupcijos pasireiškimo
tikimybė“.
KPVTS – koordinatorius Priemonė Departamento direktoriaus
KPVTS, TD, VOS – 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.
vykdytojai
AD1-388 „Dėl Aplinkos apsaugos
departamento
prie
Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2020 m.
vasario 28 d. įsakymo Nr. AD1-64
„Dėl Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos 2020 metų
korupcijos prevencijos priemonių
plano patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo
panaikinta, kadangi ji yra netikslinga
dėl to, kad šiuo metu galioja Aplinkos
apsaugos
valstybinės
kontrolės
pareigūnų etikos taisyklės, patvirtintos
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2005 m. vasario 7 d. įsakymu
Nr. D1-69 „Dėl aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūnų etikos
taisyklių patvirtinimo“.

11.

Organizuoti mokymus (seminarus) Departamento aplinkos apsaugos AD – koordinatorius;
valstybinės kontrolės pareigūnams, valstybės tarnautojams, korupcijos AD, TD, KPVTS
prevencijos temomis bei viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės vykdytojai
tarnyboje temomis, teikti rekomendacijas, priminimus darbuotojams.

ĮVYKDYTA.
– 2020 m. organizuoti mokymai Korupcijos prevencijos temos:
1.Tarnybinė (profesinė) etika ir
korupcijos prevencija ūkio subjektų
priežiūrą
vykdantiems
valstybės
tarnautojams.
2.Tarnybinė (profesinė) etika ir
korupcijos prevencija viešųjų pirkimų,
įdarbinimo, ES ir paramos lėšų
skirstymo ir naudojimo bei sveikatos
apsaugos srityje dirbantiems valstybės
tarnautojams.
3.Korupcijos samprata ir pasireiškimas
Lietuvoje. Korupciniai nusikaltimai ir
atsakomybė.
4.Korupcijos samprata ir pasireiškimas
Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos
kūrimas.
5.Korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymas.
6.Korupcijos prevencija. Interesų
konfliktas (STT organizuota).
Privačių interesų temos:
1.Viešųjų
ir
privačių
interesų
derinimas ir kontrolė.
2.Interesų konfliktų valdymas. privačių
interesų deklaravimas.
Išsiųsta:
66 priminimai tiesioginiams vadovams
susipažinti su pavaldžių asmenų VPI
deklaracijomis;
225
priminimai
pateikti VPI deklaracijas.
Departamente parengtos išankstinės
rekomendacijos, nuo kokių veiksmų ir

12.

Tarnybinių lengvųjų automobilių stebėjimo sistemos naudojimas, jos KPVTS
–
duomenų kontrolė (stebėjimas) ir analizė. Tarnybinių automobilių koordinatorius;
sąrašo viešinimas Departamento interneto svetainėje aad.lrv.lt.
KPVTS, AD, VOS,
AKD, TD, AMKD,
Valdybos – vykdytojai
AD, KPVTS
atlikti
nenuolatinę automobilių
stebėjimo
sistemų
kontrolę.
Tiesioginiams vadovams
patikrinti visų jiems
pavaldžių
darbuotojų
naudojamų
transporto
priemonių kontrolę 1
mėnesio laikotarpiu ir
išvadą per 3 d. d. nuo
atlikto
patikrinimo
pateikti KPVTS. KPVTS
atlikti
pateiktų
patikrinimų
(išvadų)
analizę.

sprendimų priėmimo darbuotojai turėtų
nusišalinti
–
„Išankstinės
rekomendacijos, nuo kokių veiksmų ir
sprendimų priėmimo tarnautojai turėtų
nusišalinti“, kurios 2020 m. birželio 4
d. pateiktos susipažinti Departamento
padaliniams el. paštu.
Š. m. gruodį parengtos rekomendacijos
dėl konsultacijų / mokymų teikimo ne
darbo Departamente metu, kurios šiuo
metu pateiktos VTEK derinimui.
ĮVYKDYTA.
Tarnybinių lengvųjų automobilių
stebėjimas vykdomas periodiškai.
KPVTS vertinama gavus informaciją
dėl netinkamo transporto naudojimo.
2020 m. atlikti 7 tarnybinių
nusižengimų tyrimai.
Be kita ko, 2020-06-01 buvo atliktas
Aplinkos ministerijos Centralizuoto
vidaus audito skyriaus patikrinimas
dėl Departamento tarnybinių lengvųjų
automobilių naudojimo (Ataskaitos Nr.
4-4-(1)-20-03).
Departamento
administracinių
padalinių tiesioginiams vadovams
atlikus visų jiems pavaldžių darbuotojų
naudojamų
transporto
priemonių
kontrolę 1 mėnesio laikotarpiu
netinkamo
transporto
priemonių
naudojimo nenustatyta. Tarnybinės
transporto
priemonės
laikomos
nustatytose vietose ir naudojamos tik
tarnybinių pareigų atlikimui.
Tarnybinių
automobilių
sąrašas
viešinamas Departamento interneto
svetainėje,
skiltyje
„Tarnybiniai

13.

Vykdyti Departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo
komisijos darbo stebėjimą (Departamento pareigūnų, dalyvaujančių
komisijos darbe, veiklos priežiūrą), kad būtų sumažintos korupcijos
prielaidos ir apraiškos.

Valdybų viršininkams –
užtikrinti informacijos
suteikimą KPVTS apie
planuojamus medžiotojų
egzaminus,
KPVTS, GIAS – vykdyti
kontrolę (dalyvauti).

14.

Vykdyti Departamento neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių Valdybų viršininkams –
priėmimo komisijos darbo stebėjimą, kad būtų sumažintos korupcijos užtikrinti informacijos
prielaidos ir apraiškos.
suteikimą KPVTS apie
planuojamą
neetatinių
aplinkos
apsaugos
inspektorių priėmimą,
KPVTS, GIAS – vykdyti
kontrolę (dalyvauti).

15.

Dalyvauti susitikimuose savivaldybėse ir seniūnijose su vietos Valdybos

automobiliai“:
https://aad.lrv.lt/lt/administracineinformacija/tarnybiniai-lengviejiautomobiliai
ĮVYKDYTA.
Viso AAD buvo organizuota 19
egzaminų.
KPVTS dalyvavo ir vykdė 9 kartus
teisės
medžioti
suteikimo
ir
panaikinimo komisijos darbo stebėjimą
(Panevėžio, Marijampolės, Šiaulių
valdybose).
GIAS dalyvavo ir vykdė taip pat 9
kartus teisės medžioti suteikimo ir
panaikinimo komisijos darbo stebėjimą
(Vilniaus, Alytaus, Šiaulių, Klaipėdos,
Utenos valdybose).
Veiksmingumo vertinimas:
2018 m. medžiotojų egzaminus išlaikė
76% visų laikiusiųjų asmenų;
2019 m. dalyvaujant KPVTS ir (ar)
GIAS - 55%;
2020 m. dalyvaujant KPVTS ir (ar)
GIAS - 80 %.
Priemonė veiksminga, užtikrinamas
darbo skaidrumas.
ĮVYKDYTA.
Viso AAD buvo organizuoti 4
egzaminai.
KPVTS 2 kartus dalyvavo ir vykdė
neetatinių
aplinkos
apsaugos
inspektorių priėmimo komisijos darbo
stebėjimą (Kauno ir Panevėžio
valdybose).
GIAS nedalyvavo ir stebėjimo
nevykdė.
ĮVYKDYTA.

gyventojais, aptarti esamas aplinkos apsaugos problemas, fizinių
asmenų ir ūkio subjektų teises ir pareigas, aplinkos apsaugos
valstybinę kontrolę vykdančių pareigūnų darbą.

Priemonė buvo vykdoma minimaliai
dėl COVID-19 epidemijos Lietuvoje.
Iš viso 2020 m. Aplinkos apsaugos
departamento
valdybose
buvo
dalyvauta 204 susitikimuose.
PANEVĖŽIO VALDYBA – dalyvauta
10 susitikimuose su vietos gyventojais,
medžiotojų būrelių/klubų vadovais
(atstovais), ūkininkais.
VILNIAUS VALDYBA - dalyvauta
21 susitikimuose su Vilniaus m.
savivaldybės administracija, Trakų r.
savivaldybės administracija, Ukmergės
medžiotojų ir žvejų draugija bei su
gyventojais.
ŠIAULIŲ VALDYBA – dalyvauta 40
susitikimuose su bendruomenėmis,
savivaldybių atstovais, seniūnijomis,
MŽD pirmininkais, taip pat dalyvauta
ekstremalių situacijų posėdžiuose.
MARIJAMPOLĖS VALDYBA –
dalyvauta 1 susitikime su Kretkampio
gyventojais ir Šakių rajono sav.
administracija bei 11 pasitarimų su
Vilkaviškio r. sav. Bartninkų seniūnija,
Vištyčio seniūnija ir
Šeimenos
seniūnija; Marijampolės sav. Šunskų
seniūnija ir Liudvinavo seniūnija;
Marijampolės sav. administracija;
Vilkaviškio sav. administracija ir
žvejais;
su Sūduvos medžiotojų
sąjungos pirmininku Ramūnu Mažėčiu
ir Šakių MŽD vadovu Algimantu
Gliku; su Kazlų Rūdos sav. meru ir
administracija; MŽD Šakių sk.
valdyba; bei UAB Šakių vandenys
administracija.

16.

Departamento interneto svetainės rubrikoje „Korupcijos prevencija“ KPVTS
skelbiama informacija apie Departamento veiklą, nukreiptą prieš

KLAIPĖDOS VALDYBA – dalyvauta
11 susitikimų su Tauragės r. sav.,
Klaipėdos žaliųjų atstovais, Klaipėdos
r. sav. adm., Klipšių k., Lazdynų g.
bendruomene, Ketvergių ir Šimkų
kaimų bendruomenėmis.
ALYTAUS VALDYBA – dalyvauta 1
susitikime su Prienų r. sav. vadovybe:
meru,
mero
pavaduotoja,
administracijos
direktore,
aplinkosaugos specialiste.
KAUNO VALDYBA - dalyvauta 105
susitikimuose Jonavos rajono sav.,
Kėdainių rajono sav.,
Kauno rajono sav. Babtų seniūnijoje,
Žiežmarių seniūnijoje,
Raseinių rajono sav.,
Jurbarko rajono sav.,
Kaišiadorių rajono sav.,
Kruonio rajono sav.,
Kauno rajono ir Kauno miesto
savivaldybių ekstremalių situacijų
komisijos
darbe;
organizuoti
susirinkimai dėl atliekų,
nuotėkų
tvarkymo reikalavimų, gyventojų
prijungimų prie esamų tinklų; taip pat
su Kauno miesto sav. atstovais, UAB
“Kauno vandenys” dėl Girstupio ir
Gričiupio upelių taršos ir ekologinės
būklės,
vykdyti
bendri
reidai,
susirinkimai dėl Žaliakalnio gyventojų
prijungimų prie nuotėkų tinklų.
UTENOS VALDYBA - dalyvauta 4
susitikimuose
savivaldybėse
ir
seniūnijose su vietos gyventojais.
ĮVYKDYTA.
Aplinkos apsaugos departamento

korupciją (Departamento korupcijos prevencijos priemonių planas, jo
įgyvendinimo ataskaita, informacija apie galimybę pranešti apie
korupcinio pobūdžio, piktnaudžiavimo tarnyba atvejus, atsakomybę už
korupcinio pobūdžio veikas ir kt.).

17.

Departamento interneto svetainės rubrikoje „Teisės aktų pažeidimai“ TD – koordinatorius;
skelbiama informacija apie Seimo kontrolierių pažymas, Valstybės AD, TD, KPVTS
kontrolierių sprendimus, teismų sprendimus dėl valstybės tarnautojų vykdytojai
įstatymus pažeidžiančių veikų, taikytas nuobaudas už tarnybinius
nusižengimus.

Trumpinių paaiškinimas:
AKD – Aplinkos kokybės departamentas
AKKS – aplinkos kokybės kontrolės skyriai
AMKD – Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamentas
AD – Administravimo departamentas
TD – Teisės departamentas
Valdybos – Vilnius, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Marijampolės, Alytaus valdybos
VOS – Veiklos organizavimo skyrius
KPVTS – Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius
GIAS – Gamtos išteklių apsaugos skyrius

interneto
tinklalapyje
(https://aad.lrv.lt/lt/administracineinformacija/korupcijos-prevencija)
skelbiama ir nuolat atnaujinama
informaciją apie departamento veiklą,
susijusi su korupcijos prevencija.
Priemonė yra veiksminga, kadangi
viešinimas
užtikrina
korupcijos
prevencijos priemones ir didesnį
visuomenės pasitikėjimą institucijos
veikla, taip pat didina departamento
darbuotojų sąmoningumą.
ĮVYKDYTA.
– Informacija skelbiama ir pastoviai
atnaujinama:
https://aad.lrv.lt/lt/teisineinformacija/teises-aktu-pazeidimai

