2020-06-17 išvados Nr. 4-014635 „Dėl korupcijos rizikos
aplinkos apsaugos departamento
veiklos srityse“
1 priedas

PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS
Korupcijos rizikos analizė pradėta 2020 m. sausio 24 d., baigta 2020 m. gegužės 26 d.

Eil.
Nr.

1.

2.

STT pasiūlymai

Planuojamos įgyvendinti priemonės

Išvadoje
dėl
korupcijos rizikos
analizės
nurodyti
pasiūlymai.

Atsižvelgta. Detalizuoti, nurodyti kaip.
Atsižvelgta iš dalies. Detalizuoti, nurodyti kaip. Pagrįsti,
kodėl atsižvelgta tik iš dalies.
Neatsižvelgta. Pagrįsti kodėl.

Jeigu
Aplinkos
ministerija nuspręs
ir įgyvendins 4.1.1
pasiūlymą,
Departamento
lygmeniu
reglamentuojant
ūkio
subjektų
priežiūros
ir
kontrolės klausimus
užtikrinti, kad būtų
atsižvelgta į 4.1.2
pasiūlyme
suformuluotus
siūlomus
reglamentavimo
pakeitimus.
Užtikrinti, kad visi
Departamento
priimti
ir
dar
galiojantys
bei
naujai
priimami
norminiai
teisės
aktai būtų paskelbti
Teisės aktų registre.

Atsižvelgta.
2020 m. birželio 23 d. Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) direktoriaus įsakymu Nr.
AD1-171 sudaryta darbo grupė Ūkio subjektų veiklos planinių
ir neplaninių patikrinimų taisyklių projektui parengti. Kaip
nurodė darbo grupės vadovas AAD patarėjas Jonas Malikėnas,
planuojama parengtą projektą teikti derinti Aplinkos
ministerijai kartu su siūlymu atsisakyti (naikinti) Aprašą.

Atsižvelgta.
AAD direktoriaus 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. AD1137 „Dėl įsakymų skelbimo Teisės aktų registre“ pavesta
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos
Teisės departamento direktoriui priimti sprendimus dėl
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus įsakymų paskelbimo Teisės aktų registre.
Šiuo metu paskelbta 14 teisės aktų:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/9902b4e08ad511eab005936df725feed;
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/17662160bb6d11eab9d9cd0c85e0b745;
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/8bcc1940c01011ea9815f635b9c0dcef;

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/939a0490c18f11ea9815f635b9c0dcef;
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/dad434a0c0e711ea9815f635b9c0dcef;
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/afabdc10cb4111ea997c9ee767e856b4;
al/lt/legalAct/afabdc10cb4111ea997c9ee767e856b4;
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/55663ba0d26311eaabd5b5599dd4eebe;
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/d25632f0d60011eaabd5b5599dd4eebe;
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/6c802070d58e11eaabd5b5599dd4eebe;
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/7cd54a10d61d11eaabd5b5599dd4eebe;
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/8b89b3e0d88c11eaabd5b5599dd4eebe;
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/885adb90dd4111eaabd5b5599dd4eebe;
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/664f37b0e11211eaabd5b5599dd4eebe;
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/8b2cfa60e08e11eaabd5b5599dd4eebe;
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/a352eef0ec3311eaa12ad7c04a383ca0
3.

Naudojant
informacines
technologijas
ir
informacines
sistemas
automatizuoti ūkio
subjektų
rizikos
vertinimo sistemą.

Neatsižvelgta. Kadangi nepakanka numatytų 3 mėnesių
termino išspręsti ir įgyvendinti didelės apimties uždavinį, be
to, šių uždavinių įgyvendinimas priklauso nuo Aplinkos
ministerijos (toliau – AM) pozicijos skiriant papildomą AAD
finansavimą informacinėms technologijoms ir sistemoms
diegti, techninėms priemonės ir kt. reikiamiems ištekliams
įsigyti.
Komentaras: STT siūlymas tampriai susijęs su 2020 m.
Valstybės kontrolės atlikto išorės audito „Aplinkos apsaugos ir
taršos prevencijos veiklos efektyvumas ir rezultatyvumas“
metu AAD nustatyta 11.1 rekomendacija: „tobulinti ūkio
subjektų patikrinimo planavimą ir vykdymą, kad būtų
sudaromas tikslus kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašas ir
atrenkami keliantieji didžiausią riziką bei atskirtos
patikrinimų atrankos ir vykdymo funkcijos“, kurios
įgyvendinimui
numatytos
priemonės:
„1.
Atlikti
kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašo sudarymo ir
automatizuotos jų vykdomos veiklos rizikingumo vertinimo bei
kontrolės/prevencinės veiklos planinių priemonių parinkimo
sistemų diegimo poreikio ir galimybių vertinimą. 2.
Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, parengti ir suderinti su
Aplinkos ministerija priemonių įgyvendinimo planą.“
Šios rekomendacijos įgyvendinimas turėtų apimti: ūkio
subjektų sąrašo sudarymo principą, duomenų apie vykdomą
ūkio subjektų priežiūrą sistemingą kaupimą duomenų bazėje ir
ūkinės veiklos rizikingumo vertinimo automatizavimą.

- Dėl ūkio subjektų sąrašo sudarymo. 2020 m. dviem VOS
darbuotojams
buvo
nustatyta
metinė
užduotis
„Kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašo sudarymo galimybių
vertinimas“, kurios vykdymo rezultatas su pasiūlymais 202008-17 pateiktas vadovybei.
- Dėl duomenų apie vykdomą ūkio subjektų priežiūrą
sistemingo kaupimo duomenų bazėje. Poreikis AAD
identifikuotas 2019 m. pradžioje ir buvo vykdomos derybos su
Aplinkos ministerija skirti papildomus išteklius AAKIS IS
modifikuoti, funkcijų plėtrai. Negavus AM pritarimo AAD
vertinta galimybė duomenims apie kontroliuojamus ūkio
subjektus valdyti kurti atskirą informacinę sistemą AAD
vidiniame tinklapyje. Šiai galimybei įgyvendinti 2019 m.
gruodžio mėn. įsigytas serveris. AAD vidiniame tinklapyje
buvo planuojama sukurti darbuotojams darbo aplinką, kuri
apjungtų visų registrų, žurnalų ir kitų reikiamų duomenų
teikimą integruotoje duomenų apdorojimo platformoje. Ši
platforma planuota kurti ūkio subjektų sąrašo pagrindu. 2020
m. liepos 3 d. AAD direktorės įsakymu Nr. AD1-195 sudaryta
darbo grupė duomenų registrų centrinei bazei sukurti ir
integracijai iš kitų duomenų bazių.
- Dėl ūkinės veiklos rizikingumo vertinimo automatizavimo.
Ūkio subjektų sąrašo pagrindu planuota minėtoje platformoje
kurti ir automatizuotą rizikos vertinimo sistemą (rodiklius ir jų
kriterijus, rizikos kategorijų nustatymą, atrankos priežiūros
veiksmams atlikti algoritmą ir pan.).
2020 m. vertinta galimybė pasinaudoti tarptautinio IMPEL
tinklo administruojamo internetinio IRAM (integruoto rizikos
vertinimo metodo) įrankio pritaikymo galimybės (kurtas TIPK
objektų rizikingumui vertinti). Šiuo klausimu parengtas IRAM
pristatymas
(skaidrės)
pateiktos
vadovybei,
vyksta
komunikacija su AM dėl AAD dalyvavimo IMPEL veikloje.
Automatizuota rizikų vertinimo sistema įgalintų AAD atskirti
patikrinimų atrankos ir priežiūros funkcijas.
4.

5.

Automatizuojant
ūkio
subjektų
rizikos
vertinimo
sistemą, numatyti
papildomus vidaus
kontrolės
mechanizmus, kurie
be kita ko leistų
papildomai tikrinti
patikrinimų planus
ir
patikrinimų
ataskaitas.
Teisės
aktuose
nustatyti prievolę
visais
atvejais
patikrinimo vietoje
surašyti
apžiūros

Atsižvelgta.
Apima 3 punkte pateiktą Priemonių įgyvendinimo informaciją.
Planuota platforma kurti ūkio subjektų sąrašo pagrindu, t. y.
numatytos patikrinimų aktų ir kitų dokumentų, susijusių su
konkrečiu ūkio subjektu, sąsajos, tokios kaip patikrinimų aktų
registravimas atliekamas per ūkio subjektų sąraše esančio
konkretaus ūkio subjekto paiešką ir pan. Tokiu būdu planuota
kaupti ūkio subjektų „istorinę informaciją“ apie atliktus
priežiūros veiksmus ir jų rezultatus.

Atsižvelgta.
2020 m. sausio 26 d. AAD direktoriaus įsakymu Nr. AD1-57
„Dėl apžiūros aktų vykdant aplinkos apsaugos valstybinę
kontrolę pildymo“ patvirtinta apžiūros akto forma, skirta
faktinėms aplinkybėms fiksuoti ir nurodyta kontrolę

aktą, kuriame būtų
tik
fiksuojamos
patikrinimo
metu
nustatytos faktinės
aplinkybės.
Arba
nustatyti prievolę
kitais
būdais
patikrinimo vietoje
fiksuoti patikrinimo
metu
nustatytas
faktines aplinkybes
(pvz., klausimynais
ar kt.).

atliekančių struktūrinių padalinių vadovams užtikrinti, kad
patvirtintos formos apžiūros aktai būtų pildomi, kai atliekamas
ne ūkio subjekto veiklos patikrinimas, tikrinama bendrojo
naudojimo teritorija, įrenginys ar objektas, nežinoma, ar nėra
galimybės nustatyti, kam priklauso tikrinama teritorija,
įrenginys ar objektas, kitais atvejais, kai reikia fiksuoti faktus
vietoje.
2020 m. sausio 28 d. AAD direktoriaus įsakymu Nr. AD1-62
„Dėl kontrolinių klausimynų“ patvirtinta 17 klausimynų ir
nurodyta, kad atliekant ūkio subjektų patikrinimus patvirtintų
klausimynų nurodytose srityse, būtina naudoti kontrolinius
klausimynus.
2020 m. balandžio 20 d. AAD direktoriaus įsakymu Nr. AD1121 „Dėl kontrolinių klausimynų“ patvirtintas ENTP
kontrolinis klausimynas bei nurodyta jį naudoti.
Klausimynai paskelbti Departamento internetinėje svetainėje
https://aad.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektuprieziura

6.

Teisės
aktuose
nustatyti prievolę
(nustatant aiškias ir
nedviprasmiškas
išimčių
sąlygas)
visais
atvejais
patikrinimų
metu
daryti vaizdo ir
garso įrašus.

Atsižvelgta.
2020 m. rugsėjo mėn. 9 d. AAD direktoriaus įsakyme Nr. AD270 „Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos
departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo“, 8
punkte numatyta, kad „...Atliekant užduotį, vaizdo stebėjimo
įrenginiai gali būti įrengiami tarnybiniuose automobiliuose,
tvirtinami ant Departamento darbuotojų aprangos bei kitose
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių pareigūnų
pasirinktose vietose Aprašo 7 punkte numatytiems tikslams
įgyvendinti.
Mobilios
vaizdo
stebėjimo
kameros,
automobiliniai vaizdo registratoriai ar kitos vaizdo stebėjimo
priemonės privalo būti naudojamos:
1.1. kai veiklavietėje ar įvykio vietoje patikrinimą
atlieka vienas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnas;
1.2. kai veiklavietėje ar įvykio vietoje patikrinime
dalyvauja daugiau nei vienas Departamento darbuotojas:
1.2.1. nustatyto administracinio nusižengimo faktui
fiksuoti;
1.2.2. aplinkai daromos (padarytos) žalos faktui
fiksuoti;
1.3. esant galimybei, konfliktinei situacijai fiksuoti.“

7.

Formuojant
administracinės
atsakomybės
taikymo praktiką,
prioritetą
teikti
juridinių
asmenų
vadovų patraukimui
administracinėn
atsakomybėn.

Atsižvelgta.
Vadovaujantis AAD darbuotojų 2020 metų kvalifikacijos
tobulinimo plano, 2019 m. gruodžio 23 d. patvirtinto AAD
direktoriaus įsakymu Nr. AD1-258 „Dėl darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo“, 21 punktu buvo pravesti teminiai
mokymai („Administracinių nusižengimų kodekso taikymo
problematika. Juridinių asmenų atsakomybės taikymas pagal
Aplinkos apsaugos įstatymo nuostatas, dvigubo baudimo
principo sąvoka“) 2020 m. birželio 11 d. AAD Kauno
valdybos ir padalinių aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės

8.

Atsisakyti
praktikos,
kai
pakartotinų
patikrinimų
metu
nustačius,
kad
privalomasis
nurodymas
neįvykdytas,
administracinė
nuobauda taikoma
tik už privalomojo
nurodymo
neįvykdymą,
ir
visais
tokiais
atvejais
administracinę
nuobaudą taikyti ir
už
privalomojo
nurodymo
neįvykdymą, ir už
aplinkos apsaugos
ar gamtos išteklių
naudojimo
reikalavimų
nevykdymą,
dėl
kurio
buvo
surašytas
privalomasis

pareigūnams ir 2020 m. birželio 30 d. AAD Klaipėdos
valdybos ir padalinių aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnams. Vilniaus ABNS rugpjūčio mėnesį, vykdydamas
2020 m. birželio 30 d. AAD direktoriaus įsakymą Nr. AD1179, organizavo mokymus AAD padalinių pareigūnams.
Utenos regiono, Panevėžio regiono, Vilniaus regiono
pareigūnų dėmesys atskirai atkreiptas į juridinių asmenų
atsakomybę, išaiškinta fizinių ir juridinių asmenų atsakomybės
skirtumai, dar kartą išaiškintas ir pristatytas AM išaiškinimas
dėl dvigubo baudimo aspekto, atkreiptas dėmesys į
administracinės atsakomybės protokolų rašymą ir svarbą
parinkti tinkamus atsakomybės subjektus bei jų kaltės
įrodinėjimo problemą, jų tinkamą pažymėjimą administracinių
nusižengimų registravimo sistemoje ir kt.
Kauno ABNS 2020 m. rugpjūčio 31 d. organizavo mokymus
Marijampolės valdybos aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūnams: 1) dėl Administracinių nusižengimų
kodekso taikymo problematikos surašant administracinių
nusižengimų protokolus, nustačius trunkamus, tęstinius
pažeidimus, nustatant pažeidimo subjektą; 2) dėl juridinių
asmenų atsakomybės pagal Aplinkos apsaugos įstatymo
nuostatas taikymo, dvigubo baudimo principo taikymo,
supažindinant su teismų praktiką, paaiškinti fizinių ir juridinių
asmenų atsakomybės taikymo pagrindai.
Atsižvelgta iš dalies.
Nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės įstatymo antrojo skirsnio pakeitimai dėl
privalomųjų nurodymų davimo. Šiuo metu nebėra pakartotinio
privalomojo nurodymo instituto, asmeniui neįvykdžius
pareigūnų duoto privalomojo nurodymo, aplinkos apsaugos
valstybinę kontrolę vykdanti institucija, atsižvelgdama į
privalomajame nurodyme nurodytų įpareigojimų turinį, turi
kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius, kreiptis į
teismą dėl įpareigojimo asmeniui, kuriam duotas privalomasis
nurodymas, įvykdyti privalomajame nurodyme nustatytus
reikalavimus.

9.

10.

nurodymas.
Formuojant
vieningą
ekonominių
sankcijų
taikymo
praktiką, užtikrinti,
kad už kiekvieną
aplinkos apsaugą ir
gamtos
išteklių
naudojimą
reglamentuojančių
teisės
aktų
pažeidimą
būtų
sprendžiamas
klausimas
dėl
ekonominių
sankcijų
skyrimo
teisenos pradėjimo
juridiniams
asmenims
(Aplinkos apsaugos
įstatymo nustatytais
atvejais juridiniai
asmenys įspėjami
dėl
ekonominių
sankcijų taikymo).

Atsižvelgta.
Vilniaus ABNS rugpjūčio mėnesį, vykdydamas 2020 m.
birželio 30 d. AAD direktoriaus įsakymą Nr. AD1-179,
organizavo mokymus AAD padalinių pareigūnams. Utenos
regiono, Panevėžio regiono, Vilniaus regiono pareigūnų
dėmesys atskirai atkreiptas į juridinių asmenų atsakomybę,
išaiškinti fizinių ir juridinių asmenų kaip atsakomybės
subjektų skirtumai, atsakomybės šaltinių skirtumai, dar kartą
išaiškintas dvigubo baudimo aspektas, taip pat ir pagal AM
išaiškinimą, atkreiptas dėmesys į administracinės atsakomybės
protokolų rašymą ir svarbą parinkti tinkamus atsakomybės
subjektus bei jų kaltės įrodinėjimo problemą, jų tinkamą
pažymėjimą administracinės atsakomybės registravimo
sistemoje, juridinių asmenų atsakomybę pagal Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą 126 str., kai
privalomieji nurodymai duodami juridiniam asmeniui, nes
painiojami atsakomybės subjektai ir kt.
Kauno ABNS organizavo mokymus Marijampolės valdybos
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams,
siekdami supažindinti aplinkos apsaugos pareigūnus su jau
suformuotą teismų praktika dėl juridinių asmenų ir juridinių
asmenų vadovų, atsakingų darbuotojų administracinės
atsakomybės taikymo pagrindų: dėl juridinių asmenų
administracinės atsakomybės sąlygų pagal Aplinkos apsaugos
įstatymo nuostatas ir juridinių asmenų vadovų, atsakingų
darbuotojų administracinio nusižengimo taikymo pagrindų
pagal Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas;
paaiškinta ekonominių sankcijų skyrimo teisenos pradėjimo
juridiniams asmenims (Aplinkos apsaugos įstatymo nustatytais
atvejais juridiniai asmenys įspėjami dėl ekonominių sankcijų
taikymo) pagrindai ir dvigubo baudimo principo turinys.

Naudojant
Neatsižvelgta.
informacines
Apima 3 punkte pateikti
technologijas
ir įgyvendinimo galimybes.
informacines
sistemas
centralizuoti
patikrinimų ir jų
rezultatų apskaitą,
kurios
duomenys
realiuoju laiku būtų
prieinami visiems
Departamento
struktūriniams
padaliniams
ir
naudojami
patikrinimų
planavimui, veiklos
rezultatų vertinimui,
vidaus kontrolei.

duomenys

apie

Priemonių

11.

12

13.

Užtikrinti,
kad,
sukūrus integruotą
Aplinkos apsaugos
departamento
ir
Aplinkos apsaugos
agentūros (toliau –
AAA)
valdomų
duomenų
mainų
sistemą,
centralizuotos
patikrinimų ir jų
rezultatų apskaitos
duomenys realiuoju
laiku būtų prieinami
Aplinkos apsaugos
agentūrai,
kuri,
remdamasi
Departamento
informacija
apie
patikrinimus,
be
papildomo
kreipimosi į jį,
galėtų priimti su
leidimų ir licencijų
išdavimu, pakeitimu
ar
galiojimo
panaikinimu
susijusius
sprendimus.
Tobulinant vidaus
kontrolės sistemą,
nustatyti prievolę
tiesioginiams
vadovams
ir
atitikties
pareigūnams
patikrinti tam tikrą
skaičių patikrinimų
medžiagų.

Atsižvelgta.
Apima 3 punkte pateikti duomenys apie Priemonių
įgyvendinimo galimybes.
AAA naudojimosi AAD informacine sistema poreikis ir
galimybės turi būti sprendžiami šios sistemos kūrimo proceso
eigoje. AAA diegiant valdomos informacijos (leidimai,
ataskaitos, monitoringai) informacines sistemas, turi būti
sprendžiamas AAD naudojimosi jomis poreikis ir galimybės.

Atsižvelgta.
2020 m. sausio 28 d. AAD direktoriaus įsakymu Nr. AD1-64
patvirtinta AAD 2020 m. korupcijos prevencijos priemonių
plane suplanuota priemonė „Vykdyti tiesiogiai pavaldžių
darbuotojų surašomų dokumentų kontrolę“. Vykdytojai:
„IT – koordinatorius.
AKD, TD, AMKD, Valdybos – vykdytojai.
Tiesioginiams vadovams patikrinti visų jiems 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.
IT ir TD atlikti 4 padalinių darbo teisingumo ir teisėtumo
kontrolę.
Atliktų patikrinimų išvadas per 3 d. d. nuo atlikto patikrinimo
pateikti IT (ketvirčiais). IT atlikti pateiktų patikrinimų (išvadų)
analizę.“

Reguliariai
Atsižvelgta.
tobulinti personalo AAD darbuotojų 2020 m.kvalifikacijos tobulinimo plane III

kvalifikaciją
patikrinimų
atlikimo
ir
jų
įforminimo srityse.

ketv. suplanuoti vidiniai mokymai Kauno valdybos
pareigūnams „Inspekciniai patikrinimai ir jų įforminimas“ .
2020 m. liepos 22 d., vadovaujantis AAD direktoriaus 2020 m.
birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-179 „Dėl metodinės darbo
grupės Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos
ministerijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnų mokymams vesti“, parengtas Metodinės darbo
grupės Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos
ministerijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnų mokymams vesti 2020 m. mokymų planas Nr.
BDR-4073, pagal kurį numatyti mokymai. Dalis jau pravesta.

ABNS – Administracinių bylų nagrinėjimo skyrius
AKD – Aplinkos kokybės departamentas
AMKD – Aplinkos ir mokesčių kontrolės departamentas
TD – Teisės departamentas
VOS – Veiklos organizavimo skyrius
AAKIS – Informacinė sistema
IRAM – Integruoto rizikos vertinimo metodas
IMPEL ES – aplinkosaugos teisės įgyvendinimo sistema
TIPK – Taršos integruota prevencija ir kontrolė
ENTP – Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

