APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS PAŽEIDIMAI PRISKIRIAMI
MAŽAREIKŠMIAMS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020 m. sausio 31 d. Nr. AD1-30
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo
Nr. D1-322 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos pažeidimai priskiriami mažareikšmiams, nustatymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10 punktu ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos
ministerijos nuostatų, patvirtintų 2018 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
įsakymu Nr. D1-277 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos
departamentų reorganizavimo“, 16.1 papunkčiu:
1. T v i r t i n u kriterijų, pagal kuriuos pažeidimai priskiriami mažareikšmiams, nustatymo
tvarkos aprašo įgyvendinimo tvarką (pridedama).
2. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Departamento direktoriaus pavaduotojui Vaidui
Griciui.
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PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. sausio 31 d.
įsakymu Nr. AD1-30

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS PAŽEIDIMAI PRISKIRIAMI MAŽAREIKŠMIAMS,
NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis Lietuvos Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau –
Departamentas) kriterijų, pagal kuriuos pažeidimai priskiriami mažareikšmiams, nustatymo tvarkos
aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato pažeidimų priskyrimo mažareikšmiams kriterijus,
reglamentuoja Departamento valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių (toliau – Pareigūnas)
veiksmus, nustačius ūkio subjekto padarytą mažareikšmį pažeidimą, jo įforminimo tvarką.
2. Mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas – teisės aktų reikalavimų pažeidimas,
kuriuo padaryta žala konkrečia teisės norma saugomoms vertybėms yra nedidelė.
3. Šio Tvarkos aprašo nuostatos taikomos atliekant planinius ir neplaninius ūkio subjektų
patikrinimus, kai teisės aktų nesilaikymo ar netinkamo valdymo faktas, kuris gali būti traktuojamas
kaip mažareikšmis pažeidimas, nustatomas ūkio subjekto tiesioginėje veikloje.
4. Pažeidimo nustatymo faktas ir aplinkybės, leidžiančios teisės aktų reikalavimų
nesilaikymo ar netinkamo valdymo faktą priskirti prie mažareikšmių pažeidimų, turi būti nurodytos
patikrinimo akte, kuris surašomas pagal patvirtintas patikrinimo aktų formas. Priskirdami
pažeidimus mažareikšmiams, pareigūnai turi vadovautis šios Tvarkos aprašo nuostatomis,
Departamento 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. AD1-165 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis
administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo“, taip pat Viešojo
administravimo įstatyme įtvirtintais principais, suteikiančiais Pareigūnui diskrecijos teisę spręsti dėl
galimybės konkrečius pažeidimus priskirti prie mažareikšmių.
5. Nustačius teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo valdymo faktą, kuris
vertintinas kaip mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas ir kurį galima ištaisyti nedelsiant
patikrinimą atliekančio Pareigūno akivaizdoje, tokio pažeidimo tyrimas nutraukiamas, įstatymuose
numatytos poveikio priemonės neskiriamos, o ūkio subjektui pareiškiama žodinė pastaba, apie tai
pažymint patikrinimo akte, kuris surašomas pagal patvirtintas patikrinimo aktų formas.
6. Tais atvejais, kai mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo nedelsiant ištaisyti
negalima patikrinimą atliekančio Pareigūno akivaizdoje, ūkio subjektui pateikiamas rašytinis
nurodymas pašalinti mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą (toliau – Rašytinis nurodymas)
pagal šio Tvarkos aprašo priede patvirtintą formą ir nustatomas ne ilgesnis kaip 5 dienų terminas
pažeidimui pašalinti. Šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam kaip 5 dienų
laikotarpiui. Sprendimas pratęsti mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo terminą privalo
būti suderintas su pažeidimą mažareikšmiu pripažinusio Departamento pareigūno tiesioginiu
vadovu. Rašytinio nurodymo kopija pateikiama tikrinamam ūkio subjektui, kurio veikloje
nustatytas mažareikšmis pažeidimas. Rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį teisės aktų
reikalavimų pažeidimą neskundžiamas.
7. Rašytiniu nurodymu nustatomas terminas pašalinti mažareikšmį pažeidimą negali būti
ilgesnis už ūkio subjekto planinio ar neplaninio patikrinimo trukmę. Patikrinimo akte Pareigūnas
privalo konstatuoti, ar buvo įvykdytas Rašytiniame nurodyme išdėstytas reikalavimas.
8. Jeigu ūkio subjektas nepašalino mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo,
pakartotinai žodinė pastaba arba Rašytinis nurodymas negali būti pateikti. Nepašalinus
mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo Pareigūno akivaizdoje arba per nustatytą

laikotarpį, teisės aktų reikalavimų pažeidimas negali būti laikomas mažareikšmiu ir asmuo už jį
traukiamas administracinėn atsakomybėn.
9. Aplinkybė, kad asmuo nepašalino mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo
patikrinimą atliekančio Pareigūno, kito valstybės tarnautojo ar darbuotojo akivaizdoje arba
nepašalino mažareikšmio pažeidimo per Pareigūno Rašytiniame nurodyme nustatytus terminus,
savaime nėra asmens atsakomybę sunkinanti aplinkybė, nagrinėjant administracinio teisės
pažeidimo bylą.
10. Teisės aktų reikalavimų nesilaikymo arba netinkamo valdymo faktas negali būti
laikomas mažareikšmiu pažeidimu, jeigu nustatoma, kad asmuo antrą kartą per metus padarė tos
pačios rūšies pažeidimą. Pakartotinumas šioje Tvarkoje suprantamas kaip antras ir paskesnis (per
vienus metus) pažeidimo, numatyto tame pačiame Administracinių teisės pažeidimų kodekso
straipsnyje, padarymas.
11. Teisės aktų reikalavimų pažeidimas priskiriamas prie mažareikšmių jei atitinka
Departamento direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. AD1-165 patvirtintus kriterijus,
kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Pareigūnams vadovautis šiuo Tvarkos aprašu vykdant aplinkos apsaugos valstybinę
kontrolę.
12. Asmenys, pažeidę šiame Tvarkos apraše numatytas nuostatas, atsako Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
______________________
Kriterijų, pagal kuriuos pažeidimai priskiriami
mažareikšmiams, nustatymo tvarkos aprašo
priedas
NURODYMAS
PAŠALINTI MAŽAREIKŠMĮ PAŽEIDIMĄ
20 _______ m. __________________ d.
__________________________________
(surašymo vieta)
Aš, ____________________________________________________________________________
(nurodymą duodančio pareigūno tarnybos vieta, vardas ir pavardė)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36-9 str. 1 d., __________
_______________________________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas, buveinė.
_______________________________________________________________________________
Jei nurodymas duodamas fiziniam asmeniui, – vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ , nurodau:

_______________________________________________________________________________
(nurodomas mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas, kurį privalo pašalinti tikrinamas ūkio
subjektas)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Šiuos reikalavimus Jūs privalote įvykdyti iki 20 _ m. _____________ d. ir juos įvykdęs
nedelsdamas informuoti nurodymą pateikusį pareigūną (instituciją). Šis nurodymas neskundžiamas.
Nepašalinus mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo per šiame nurodyme nustatytą
laikotarpį, teisės aktų reikalavimų pažeidimas nebus laikomas mažareikšmiu ir atsakingas asmuo už
jį bus patrauktas administracinėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.
_____________________________________
(pareigūno, teikiančio nurodymą, parašas)
Su nurodymu pašalinti mažareikšmį pažeidimą susipažinau, pažeidimą pripažįstu/nepripažįstu
(pabraukti tai, kas reikalinga), nurodymo nuorašą gavau: _________________________________
_______________________________________________________________________________
(juridinio asmens atstovo pareigos, vardas ir pavardė/fizinio asmens vardas ir pavardė)
_______________________________________
(parašas)
Nurodymo įvykdymo terminas pratęstas iki 20 _ m. ____________________________________ d.,
vadovaujantis šiais motyvais ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________
(vardas ir pavardė)

________________________________
(parašas)

Suderinta su tiesioginiu vadovu ____________________________________________________
(pareigos, vardas ir pavardė)
______________________________
(parašas)
Susipažinau: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(juridinio asmens atstovo pareigos, vardas ir pavardė/fizinio asmens vardas ir pavardė)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________
(parašas)

