PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2021 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. AD1-84
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS 2021-2027 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
PLANO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTE PRIE APLINKOS MINISTERIJOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ I PUSMETĮ
Plano priemonėmis siekiama, kad būtų vykdoma kryptinga korupcijos prevencijos politika, sumažintos sąlygos, darančios įtaką korupcijos pasireiškimui, siekiama užtikrinti
korupcijos rizikų valdymą bei didinti veiklos skaidrumą ir viešumą Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) veiklos srityse.
Eil.
Uždaviniai
Priemonės
Vykdytojai
Įvykdymo
Laukiamo rezultato
Įgyvendinimas
Nr.
terminas
kriterijus
1 tikslas.
SIEKTI DIDESNIO SPRENDIMŲ IR PROCEDŪRŲ SKAIDRUMO, VIEŠUMO IR ATSKAITINGUMO VISUOMENEI, EFEKTYVINTI KONTROLĖS PRIEŽIŪRĄ
1.1. Identifikuoti
1.1.1.
Atlikti
korupcijos
pasireiškimo IT – vykdytojas Kasmet
Atliktas veiklos sričių, Įgyvendinama.
rizikingas
tikimybės nustatymą pasirinktoje (-ose)
III ketv.
kuriose
egzistuoja Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas III ketv.
Departamento Departamento veiklos srityje (-yse) bei
didelė
korupcijos bus atliekamas šiose Departamento veiklos srityse: 1.
veiklos sritis ir parengti konkrečias prevencijos priemones,
pasireiškimo tikimybė, Regioninių valdybų gyvosios gamtos apsaugos
vykdyti
nustatyti terminus ir vykdytojus galimoms
vertinimas,
nustatyti inspekcijos reidų organizavimas ir vykdymas (KPĮ 6 str.
korupcijos
korupcijos apraiškoms valdyti ir (ar) pašalinti.
korupcijos
rizikos 4 d. 2 p.); 2. Pažymos išdavimas nemokumo
pasireiškimo
veiksniai ir prevencinės administratoriui dėl bankrutuojančio juridinio asmens
tikimybės
priemonės, terminai bei (KPĮ 6 str. 4 d. 4 p.); 3. Aplinkos apsaugą
nustatymą.
vykdytojai
šiems reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų nustatymas,
veiksniams valdyti ir įforminimas, atsakomybės taikymas (KPĮ 6 str. 4 d. 2 ir 5
(ar) pašalinti (parengta p.).
Išvada).
1.1.2. Departamento interneto svetainėje IT – vykdytojas Kasmet
Išvada
paskelbta Įgyvendinama.
aad.lrv.lt paskelbti Išvadą dėl korupcijos
III ketv.
Departamento interneto III ketv.
pasireiškimo tikimybės nustatymo.
svetainėje aad.lrv.lt.
1.1.3. Įgyvendinti Išvadoje dėl korupcijos IT
– Įgyvendinus Įgyvendintos išvados ir Įgyvendinama.
pasireiškimo tikimybės nustatymo pateiktas koordinatorius.
1.1.1.
rekomendacijos.
Įgyvendinus 1.1.1. papunktį, per nustatytus terminus.
išvadas
ir
rekomendacijas
korupcijos Departamento
papunktį, per
pasireiškimo tikimybei mažinti.
administracijos
nustatytus
padaliniai
– terminus
vykdytojai

1.2.

Didinti
sprendimų ir
procedūrų
skaidrumą
ūkio subjektų
rizikos
vertinimo,
kontrolės
ir
priežiūros
srityje.

1.1.4. Atsižvelgiant į aktualius prioritetinius
klausimus Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijai
teikti
pasiūlymus
dėl
Departamento
veiklos
sričių,
kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, sąrašo atnaujinimo.
1.2.1. Užtikrinti, kad vykdant planinių ūkio
subjektų kontrolę būtų taikomas rotacijos
principas vadovaujantis Ūkio subjektų
veiklos patikrinimų taikant rotacijos principą
Aplinkos apsaugos departamente prie
Aplinkos ministerijos tvarka, patvirtinta
Departamento
direktoriaus
2019-04-26
įsakymu Nr. AD1-91 „Dėl Ūkio subjektų
veiklos patikrinimų taikant rotacijos principą
Aplinkos apsaugos departamente prie
Aplinkos ministerijos tvarkos patvirtinimo“
(su vėlesniais 2019-12-30 įsakymo Nr. AD1262 pakeitimais).
(Ataskaitoje nurodyti, kiek kartų buvo
taikomas rotacijos principas tarp inspektorių,
inspekcijų/skyrių ir valdybų. Nustatytų
pažeidimų skaičiaus nurodyti nereikia).
1.2.2. Užtikrinti, kad vykdant neplaninius
patikrinimus
būtų
taikomas
rotacijos
principas vadovaujantis Ūkio subjektų veiklos
patikrinimų
taikant
rotacijos
principą
Aplinkos
apsaugos
departamente
prie
Aplinkos ministerijos tvarka, patvirtinta
Departamento
direktoriaus
2019-04-26
įsakymu Nr. AD1-91 „Dėl Ūkio subjektų
veiklos patikrinimų taikant rotacijos principą
Aplinkos
apsaugos
departamente
prie
Aplinkos ministerijos tvarkos patvirtinimo“
(su vėlesniais 2019-12-30 įsakymo Nr. AD1262 pakeitimais).

IT – vykdytojas

IV ketv.

Atnaujintas
sričių sąrašas.

VOS
–
koordinatorius.
AKD, AMKD,
valdybos
–
vykdytojai.

I – IV ketv.

Taikytas
rotacijos
principas
tarp
inspekcijų/skyrių,
valdybų
ir
(ar)
pareigūnų.
(Ne mažiau kaip po 5
rotacinius patikrinimus
kiekvienai
inspekcijai/skyriui,
valdybai
ir
(ar)
pareigūnui.
Bendras
patikrinimų
skaičius
per metus ne mažiau
kaip 300).

Įgyvendinama.
Departamento direktoriaus 2021-04-26 įsakymu Nr.
AD1-139 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos 2021 metų ūkio subjektų
patikrinimų plano patvirtinimo“ patvirtintas Ūkio
subjektų patikrinimų planas, kuriame planiniai
patikrinimai sudėlioti taip, kad vykdant planinių ūkio
subjektų kontrolę būtų taikytas rotacijos principas tarp
inspekcijų/skyrių, taip pat numatyti ne mažiau kaip 5
rotaciniai patikrinimai kiekvienam padaliniui.
Minėtame plane numatyta 2021 m. patikrinti viso 3955
ūkio subjektus. I pusmetį atlikti 576 planiniai
patikrinimai
taikant
rotacijos
principą
tarp
inspekcijų/skyrių, valdybų ir (ar) pareigūnų. Tai sudaro
14,5 % plane numatytų planinių patikrinimų.

AKD, AMKD,
valdybos
–
vykdytojai

I – IV ketv.

Įgyvendinama.
Vykdant neplaninius patikrinimus I pusmetį rotacijos
principas tarp inspekcijų/skyrių, valdybų ir (ar)
pareigūnų taikytas daugiau kaip 400 neplaninių
patikrinimų metu.

1.2.3. Ūkio subjektų patikrinimų plane ir
Mokesčių už aplinkos teršimą ir gamtinius

VOS
–
koordinatorius.

I – IV ketv.

Taikytas
rotacijos
principas
tarp
inspekcijų/skyrių,
valdybų
ir
(ar)
pareigūnų.
(Ne mažiau kaip po 3
rotacinius patikrinimus
kiekvienai
inspekcijai/skyriui,
valdybai
ir
(ar)
pareigūnui.
Bendras
patikrinimų
skaičius
per metus ne mažiau
kaip 200).
Taikytas keturių akių
principas
atliekant

veiklos

Įgyvendinama.
IV ketv.

Įgyvendinama.
Minėtame 2021 m. ūkio subjektų patikrinimų plane

1.3.

Skatinti
vykdomos
veiklos
skaidrumą
atvirumą.

ir

išteklius 2021 metais tikrintinų įmonių sąraše
20% numatytų patikrinimų atlikti taikant
keturių akių principą, t.y., kartu dalyvaujant
kitam aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančiam pareigūnui.

AKD, AMKD,
valdybos
–
vykdytojai.

1.3.1. Tiesioginiams vadovams kartą per
metus peržiūrėti sudarytų ūkio subjektų, su
kuriais Departamento pareigūnai turi ryšius,
kurie galėtų turėti įtakos viešųjų ir privačių
interesų
konflikto
situacijai
atliekant
neplaninius ir planinius patikrinimus, sąrašus
ir užtikrinti nuolatinį jų atnaujinimą.

IT
–
koordinatorius.
AKD, AMKD,
valdybos
–
vykdytojai.

20% numatytų ūkio
subjektų patikrinimus.

I – IV ketv.

Atnaujintas
ūkio
subjektų, su kuriais
Departamento
pareigūnai turi ryšius,
sąrašas.

numatyti 3955 patikrinimai, daugelis jų suplanuoti taip,
kad kartu dalyvautų ir kitas aplinkos apsaugos valstybinę
kontrolę vykdantis pareigūnas (2 ir daugiau), t. y. būtų
taikomas keturių akių principas. Keturių akių principu
plane numatyta vykdyti 44% patikrinimų.
I pusmetį atlikta daugiau kaip 808 patikrinimų taikant
keturių akių principą. Tai sudaro 46 % planuojamų
patikrinimų taikant keturių akių principą.
2021 metams Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos Apskaitos ir mokesčių kontrolės
departamento mokesčio už aplinkos teršimą ir
valstybinius gamtos išteklius tikrintinų įmonių sąraše,
patvirtintame Departamento direktoriaus 2021-03-19
įsakymu Nr. AD-90 “Dėl dėl mokesčio už aplinkos
teršimą ir valstybinius gamtos išteklius tikrintinų įmonių
ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos lėšų panaudojimo patikrinimų sąrašų 2021
metams patvirtinimo”, numatyta viso atlikti 289 objektų
patikrinimus. Taikant keturių akių principą I pusmetį
atlikti 38 patikrinimai, vidurkis sudaro 13% visų
patikrinimų.
Įgyvendinama.
Departamento administracijos padalinių vadovai pateikė
ūkio subjektų, su kuriais Departamento pareigūnai turi
ryšius, kurie galėtų turėti įtakos viešųjų ir privačių
interesų konflikto situacijai atliekant neplaninius ir
planinius patikrinimus, sąrašus. Tačiau atsižvelgiant į tai,
kad darbuotojų ryšiai gali turėti įtakos viešųjų ir privačių
interesų konflikto situacijai ne tik atliekant ūkio subjektų
planinius ir neplaninius patikrinimus, tačiau ir vykdant
kitas tarnybines pareigas ar pareigybės aprašymu
nustatytas funkcijas ūkio subjektų atžvilgiu (pvz. Teisės
departamento funkcijos: nagrinėja administracinių
nusižengimų ir ekonominių sankcijų juridiniams
asmenims skyrimo bylas, esant poreikiui rengia
pretenzijas ir ieškinius, teisės aktų nustatyta tvarka
kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą, pagal
kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų
prašymus, pasiūlymus, skundus ir ruošia nurodytais

klausimais atsakymus bei pasiūlymus; vertina ir
nustatyta tvarka vizuoja viešųjų pirkimų sutarčių,
sudaromų įgyvendinant Departamento ūkinę bei
finansinę veiklą, kitų sutarčių projektus; Veiklos
organizavimo skyrius: organizuoja Departamento
patikrinimų, metinių veiklos, prioritetinių priemonių ir
kitų planų rengimą; nustato administracinius teisės
pažeidimus,
įstatymų
nustatyta
tvarka
surašo
administracinių teisės pažeidimų protokolus, aplinkos
apsaugos įstatymų pažeidėjams skiria administracines
nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio
priemonės ir t.t.), todėl Departamento Imuniteto tarnybos
viršininko 2021-05-13 pavedimu, reg. Nr. BDR2378 „Pavedimas dėl darbuotojų ryšių su fiziniais ir (ar)
juridiniais asmenimis sąrašo sudarymo“ Teisės
departamentas, Veiklos organizavimo skyrius ir
Pranešimų priėmimo tarnyba buvo įpareigota taip pat
sudaryti ir Imuniteto tarnybai pateikti sąrašus apie
pavaldžių darbuotojų turimus ryšius su fiziniais ir (ar)
juridiniais asmenimis, kurie galėtų turėti įtakos viešųjų ir
privačių interesų konflikto situacijai atliekant darbo
funkcijas.
Viso pateiktuose sąrašuose nurodyta 243 Departamento
administracijos padalinių darbuotojų, turinčių ryšius su
fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis, kurie galėtų turėti
įtakos viešųjų ir privačių interesų konflikto situacijai
atliekant darbo funkcijas (Panevėžio valdyba - 15
darbuotojų, Utenos valdyba - 17 darbuotojų, Šiaulių
valdyba - 34 darbuotojai, Kauno valdyba – 21
darbuotojas, Vilniaus valdyba 28 darbuotojai,
Marijampolės valdyba – 8 darbuotojai, Alytaus valdyba
– 11 darbuotojų, Klaipėdos valdyba 38 darbuotojai,
Aplinkos kokybės departamentas – 18 darbuotojų,
Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamentas – 16
darbuotojų, Pranešimų priėmimo tarnyba – 6 darbuotojai,
Veiklos organizavimo skyrius – 2 darbuotojai, Teisės
departamentas – 29 darbuotojai).

1.3.2. Sudarant ūkio subjektų patikrinimų
planą atlikti ūkio subjektų veiklos rizikos
vertinimo pagrįstumo kontrolę.

VOS
–
koordinatorius.
AKD, valdybos
– vykdytojai.

IV ketv.

1. Tiesioginiai vadovai
užtikrina, kad rizikos
dydis būtų įvertintas
vadovaujantis
Departamento
direktoriaus 2020-1117 įsakymu Nr. AD1350 „Dėl ūkio subjektų
vykdomos
ūkinės
veiklos
keliamos
rizikos
aplinkai
vertinimo
tvarkos
aprašų patvirtinimo.“
2. Su patvirtintu rizikos
vertinimu Vieningoje
dokumentų
valdymo
informacinėje
sistemoje
supažindinamas VOS
vedėjas
ir
IT
viršininkas.

1.3.3. Įvertinti esamus rizikos vertinimo
procesus ir pateikti siūlymus dėl jų
automatizavimo.

VOS,
AKD,
valdybos
–
vykdytojai

I – IV ketv.

Įvertinti
rizikos
vertinimo procesai ir
pateikti pasiūlymai.

Įgyvendinama.
2021 m. Departamento padalinių kontroliuojamų ūkio
subjektų sąrašuose yra 28758 objektai. Visi objektai
įvertinti pagal aplinkai keliamą riziką. Į Ūkio subjektų
patikrinimų plano projektą atrinkti 3955 objektai.
Objektai atrinkti tokia tvarka (atrankos kriterijai):
1.
Objektai, kuriuos būtina tikrinti pagal keliamos
aplinkai rizikos vertinimą.
2.
Objektai, turintys taršos leidimus, tikrinami
kartą per 3 metus.
3.
Objektai, kuriuos būtina tikrinti pagal teisės
aktų reikalavimus arba 2021 m. siūlomus AAD veiklos
prioritetus.
4.
Neturintys taršos leidimų objektai, kurių rizika
2020 m. ir 2021 m. buvo vertinama, kaip vidutinė ir
per paskutinį patikrinimą taikyta daugiau kaip viena
administracinė priemonė.
5.
Daugiau kaip 3 metus netikrinti arba visai
netikrinti objektai parinkti pagal tikrinimo vietą ir
veiklos pobūdį atsitiktine tvarka.
Patikrinimo plano projektas buvo optimizuotas,
atsižvelgiant į konkretaus padalinio pajėgumus.
Optimizavimo metu buvo atsisakyta 4 ir 5 kriterijumi
parinktų objektų.
Įgyvendinama.
Renkama informacija, atliekama stebėsena, parengta ir
patvirtinta Departamento direktoriaus 2021-06-30
įsakymu Nr. AD1-232 „Dėl Aplinkos apsaugos
departamento prie Aplinkos ministerijos vidaus kontrolės
politikos patvirtinimo“ vidaus kontrolės politika.
Pažymėtina, kad Departamentas dalyvauja projekte dėl
planuojamos ūkio subjektų rizikingumo vertinimo
sistemos kūrimo, kurios modelis kuriamas šiuo metu
vykstančioje
GovTech
iniciatyvoje
https://govtechlab.lt/lt/challenge/kaip-inovatyviaivertinti-imoniu-keliama-rizika-aplinkai/. Š. m. liepos
mėn. pabaigoje turėtų būti sukurta minėto įrankio demo
versiją.

1.4.

Tobulinti
ir
plėtoti
pranešėjų
apsaugos
mechanizmą,
užtikrinti
tinkamą
informacijos
pagal Lietuvos
Respublikos
pranešėjų
apsaugos
įstatymą
teikimo
tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Departamento
direktoriaus
2020-07-30
įsakymu Nr.
AD1-224 „Dėl
informacijos
pagal Lietuvos
Respublikos
pranešėjų
apsaugos

1.4.1. Užtikrinti Departamento vidiniu
informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu
gautų pranešimų nagrinėjimą laikantis
Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos
įstatymo ir Informacijos pagal Lietuvos
Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą
teikimo
tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Departamento
direktoriaus
2020-07-30
įsakymu Nr. AD1-224 „Dėl informacijos
pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų
apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, nuostatų.

IT – vykdytojas

I – IV ketv.

Per
metus
gautų
Departamento
darbuotojų ar asmenų,
susijusių su įstaiga
sutartiniais
santykiais, gautų
pranešimų apie
pažeidimus skaičius (iš
jų
nagrinėtų ir pagrįstų
skaičius).

Įgyvendinama.
Viso Departamento vidiniu informacijos apie pažeidimus
teikimo kanalu gauti 2 pranešimai. Vienu atveju įvertinus
pateiktos informacijos atitiktį Lietuvos Respublikos
pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas)
nustatytiems reikalavimams nustatyta, kad pranešimas
neatitinka Įstatymo 4 str. 6 d. 1 p. nuostatų. Dėl
pranešėjo statuso suteikimo į Lietuvos Respublikos
prokuratūrą nesikreipta. Pateikta informacija nagrinėta
teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinio nusižengimo,
etikos, drausmės pažeidimų nagrinėjimą nustatyta tvarka.
Nors buvo pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas,
tačiau vėliau nenustatyta tarnybinio nusižengimo
sudėties.
Kitu atveju buvo kreiptasi į prokuratūrą, kuri asmeniui
suteikė pranešėjo statusą, tačiau informacijos vertinimo
metu nenustatyta pagrįstų faktų, leidžiančių spręsti, kad
buvo padaryti tarnybinę veiklą reglamentuojančių teisės
aktų, tarnybinės etikos principų ir taisyklių pažeidimai,
atitinkantys tarnybinio nusižengimo sudėtį, taip pat
neįžvelgta piktnaudžiavimo suteiktais įgaliojimais
požymių, todėl priimtas sprendimas – nepradėti galimo
tarnybinio nusižengimo tyrimo nesant tarnybinio
nusižengimo sudėties. Pagal gautą pranešimą nustačius
AAD veiklos trūkumus buvo imtasi atitinkamų
priemonių jiems pašalinti.

įstatymą
teikimo
tvarkos aprašo
patvirtinimo“,
nuostatų
įgyvendinimą,
įstaigos
darbuotojams
ar asmenims,
susijusiems su
įstaiga
sutartiniais
santykiais,
sudaryti
galimybę
vidiniais
kanalais
pateikti
informaciją
apie
pažeidimus.

1.4.2. Nuolat informuoti (susirinkimų metu,
el. laiškais ar kt. būdais) Departamento
darbuotojus apie galimybę pasinaudoti
pranešėjų apsauga ir vidinio informacijos apie
pažeidimus teikimo kanalu.

KS,
IT
vykdytojai

–

I– IV ketv.

Užtikrintas
Departamento vidinio
informacijos apie
pažeidimus teikimo
kanalo
funkcionavimas,
informacijos apie jį
sklaida.

Įgyvendinama.
Departamento Imuniteto tarnybos viršininko 2021-04-29
pavedimu, reg. Nr. BDR-2154 „Dėl Pranešėjų apsaugos
įstatymo įgyvendinimo“ buvo imtasi šių priemonių
(2021-05-12 tarnybinis pranešimas apie pavedimo
įgyvendinimą Nr. BDR-2372):
1. organizuotas Departamento valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir pagal
atliekamas funkcijas turinčių prieigą prie informacijos,
kuriai pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos
įstatymą (toliau – Įstatymas) taikomas reikalavimas
užtikrinti
konfidencialumą,
supažindinimas
su
atsakomybe už Įstatyme ir kituose teisės aktuose
nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimus;
2. vadovaujantis Informacijos pagal Lietuvos
Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus
2020-07-30 įsakymu Nr. AD1-224 „Dėl Informacijos
pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 punktu
Departamento Imuniteto tarnybos ir Administravimo
departamento Personalo skyriaus darbuotojai buvo
įpareigoti pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimus ir jų
laikytis;
3. organizuotas Vieningos dokumentų valdymo
informacinės sistemos (toliau – VDVIS) registrų prieigos
ir vartotojams suteiktų teisių pakeitimas, užtikrinantis,
kad dokumentai, susiję su pranešėjų apsauga, būtų
prieinami susipažinti, registruojami ir siunčiami griežtai
laikantis Aprašo reikalavimų, t.y. trims Imuniteto
tarnybos darbuotojams suteiktos registratorių teisės PAR
registre; taip pat sukurtas atskiras registras PAR1,
kuriame registruojami siunčiami atsakymai, susiję su
Įstatymo nuostatų įgyvendinimu, kuriame prieiga
suteikta taip pat tik Imuniteto tarnybos darbuotojams;
4. prie Departamento vidinio informacijos apie
pažeidimus teikimo kanalo praneseju.apsauga@aad.am.lt
prieigos suteiktos tik trims Imuniteto tarnybos
darbuotojams;

1.5.

Užtikrinti
Departamento
rengiamų
teisės
aktų
skaidrumą

1.5.1. Siekiant sumažinti korupcijos tikimybę
rengiant teisės aktų projektus parengti
Departamento
teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašą.

TD,
IT
vykdytojai

1.5.2.Užtikrinti,
kad
būtų
atliktas
Departamento rengiamų teisės aktų projektų,
kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius
santykius, įtvirtintus Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje,
antikorupcinis vertinimas.
1.5.3. Parengti Departamente priimamų
norminių teisės aktų ir jų paskelbimo Teisės
aktų registre tvarką.

IT – vykdytojas

TD
vykdytojas

–

–

III ketv.

Pagal
poreikį

IV ketv.

Parengtas
Departamento
teisės
aktų
projektų
antikorupcinio
vertinimo
tvarkos
aprašas.
Parengtų teisės aktų
projektų antikorupcinio
vertinimo
pažymų
skaičius.
Parengtas
Departamente
priimamų
norminių
teisės aktų ir jų
paskelbimo Teisės aktų
registre
reglamentavimas.

5. kiekvieną darbo dieną sekti, priimti, registruoti ir
reaguoti į Vidiniu kanalu gautus pranešimus raštu
įpareigota Departamento Imuniteto tarnybos vyr.
specialistė S. Arlauskienė (jai nesant - V. Glinskis);
6. taip pat šiuo metu derinamas minėto tvarkos aprašo
pakeitimo projektas.
Be kita ko, Departamento internetiniame tinklalapyje
(https://aad.lrv.lt/lt/administracineinformacija/praneseju-apsauga) sukurta nauja rubrika
"Pranešėjų apsauga", kurioje pateikiama visa aktuali
informacija;
2021-03-22 tarnybiniu pranešimu, reg. Nr. BDR-1593
„Dėl vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo
kanalo funkcionavimo“ VDVIS priemonėmis išsiųstas
priminimas Departamento darbuotojams apie galimybę
pasinaudoti vidinio informacijos apie pažeidimus
teikimo kanalu. Taip pat informacija pateikta 2021-03-26
Naujienlaiškyje Nr. 17 (Departamento leidinyje, kuriame
pateikiama aktuali informacija darbuotojams).
Įgyvendinama.
Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo
Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos
ministerijos taisyklių projektas parengtas, šiuo metu
vyksta projekto derinimas.
Įgyvendinama.
I pusmetį Departamento parengtų teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo

Įgyvendinama.
Parengtas ir šiuo metu derinimo stadijoje Departamento
direktoriaus įsakymo „Dėl teisės aktų skelbimo Teisės
aktų registre ir antikorupcinio vertinimo“ projektas,
kuriuo būtų panaikintas Departamento direktoriaus 202005-18 įsakymas Nr. AD1-137 „Dėl įsakymų skelbimo
Teisės aktų registre.“

1.5.4.
Teisės
aktų
registre
skelbti
Departamente naujai priimamus norminius
teisės aktus.

TD
vykdytojas

–

I – IV ketv.

Užtikrintas
visų
Departamente
naujai
priimamų
norminių
teisės aktų paskelbimas
Teisės aktų registre.

Įgyvendinama.
Teisės aktų registre paskelbti 9 Departamente
priimti/pakeisti norminiai teisės aktai:
1. 2021-01-14 įsakymas Nr. AD1-9 “Dėl Aplinkos
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. AD1236 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos
ministerijos gyvosios gamtos apsaugos kontrolę
vykdančių pareigūnų inspekcinės veiklos reidų
organizavimo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo”;
2. 2021-01-27 įsakymas Nr. AD1-25 “Dėl Aplinkos
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos
tarpvalstybinių atliekų vežimų kontrolės keliuose
vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo”;
3. 2021-03-31 įsakymas Nr. AD1-103 “Dėl Aplinkos
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. AD1-202
„Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi, atliekant
šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančių įrenginių
patikrinimą, kontrolinio klausimyno patvirtinimo“
pakeitimo”;
4. 2021-04-19 įsakymas Nr. AD1-127 “Dėl Aplinkos
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. AD1186 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo vykdant tarnybinių
automobilių naudojimo stebėseną tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo”;
5. 2021-04-27 įsakymas Nr. AD1-143 “Dėl Aplinkos
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. AD1186 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo vykdant tarnybinių
automobilių naudojimo stebėseną tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo”;
6. 2021-05-24 įsakymas Nr. AD1-188 “Dėl aplinkos
apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. AD1378 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių
patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę
kontrolę, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”;

1.5.5. Nuolat peržiūrėti Departamento vidinius
teisės aktus ir esant poreikiui atlikti jų
pakeitimus.

1.6.

Vykdyti kitas
priemones,
stiprinančias
antikorupcinę
aplinką
Departamente.

1.5.6. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT)
atliktos korupcijos rizikos analizės išvadoje1
pateiktus
pasiūlymus,
TD
parengti
pareigūnams
žalos
skaičiavimo
rekomendacijas, kuriose būtų nurodyti atvejai,
kada žala neskaičiuojama.
1.6.1. Parengti Departamento darbuotojų
netikėtų patikrinimų tvarką. Rezultatus
fiksuoti formose/klausimynuose kartu su
rekomendacijomis
pateikiant
tikrintiems
asmenims ir jų vadovams.

1.6.2. Siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai
laikomasi darbo drausmės, vidaus tvarkos
taisyklių organizuoti ir atlikti Departamento
darbuotojų netikėtus patikrinimus (dėl darbo

7. 2021-05-24 įsakymas Nr. AD1-189 “Dėl Aplinkos
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. AD1350 „Dėl Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos
keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašų
patvirtinimo“ pakeitimo”;
8. 2021-06-09 įsakymas Nr. AD1-209 “Dėl Aplinkos
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. AD1239 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos
ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo”;
9. 2021-06-16 įsakymas Nr. AD1-221 “Dėl rašytinio
įspėjimo juridiniam asmeniui formos patvirtinimo”.
Įgyvendinama.
I pusmetį Departamente atlikta viso 73 Departamento
direktoriaus įsakymų pakeitimų, iš kurių 12 apima
vidinių tvarkos aprašų pakeitimus, 9 naujų tvarkų
patvirtinimus.

TD
–
koordinatorius.
Departamento
administraciniai
padaliniai
–
vykdytojai.
TD
–
vykdytojas

I– IV ketv.

Esant
poreikiui
inicijuoti Departamento
vidinių teisės aktų
pakeitimus.

IV ketv.

Parengtos
žalos
skaičiavimo
rekomendacijos
dėl
atvejų, kuomet žala
neskaičiuojama.

Įgyvendinta.
Teisės departamentas parengė sukoncentruotą žalų
skaičiavimo metodikų ir svarbių akcentų, kurie aktualūs
praktikoje, atmintinę, su kuria supažindinti visi
Departamento darbuotojai.

IT – vykdytojas.
TD – pagalbinis
vykdytojas.

II ketv.

Parengta Departamento
darbuotojų
netikėtų
patikrinimų tvarka.

Departamento
administracinių
padalinių
vadovai
–

Įgyvendinus
1.6.1.
papunktį,
kartą
per

Atliktų
netikėtų
patikrinimų
skaičius
(ne rečiau kaip kartą
per
ketvirtį
atlikti

Įgyvendinama.
Atsižvelgiant į tai, kad netikėti patikrinimai yra vidaus
kontrolės priemonė, o Departamento vidaus kontrolės
politika buvo patvirtinta tik II ketv. pabaigoje, t.y. 202106-30 Departamento direktoriaus įsakymu Nr. AD1-232
“Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos
ministerijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“,
todėl šios priemonės įgyvendinimas planuojamas III
ketv.
Įgyvendinama.
Įgyvendinus 1.6.1. papunktį.

laiko apskaitos laikymosi, uniformos dėvėjimo
tvarkos,
turto
naudojimo,
blaivumo
patikrinimai ir kt.).

1.6.3. Pagal kompetenciją rinkti ir analizuoti
įstaigos informaciją, susijusią su Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 34
straipsnio 1 dalies nuostatų taikymu,
sprendžiant klausimą dėl įsiteisėjusiuose
teismo sprendimuose konstatuotų įstaigos
padarytų įstatymų ir kitų teisės aktų
pažeidimų.
1.6.4. Pagal kompetenciją rinkti ir analizuoti
informaciją, susijusią su Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo 38 straipsnio
nuostatų taikymu, sprendžiant valstybės
tarnautojo neteisėta kalta veika Departamentui
padarytos materialinės žalos atlyginimo
klausimą.

vykdytojai.
IT
vykdo
Departamento
administracinių
padalinių
vadovų
ir
darbuotojų
kontrolę VOS –
pagalbinis
vykdytojas.
IT,
TD
–
vykdytojai

ketvirtį.

pavaldžių darbuotojų
patikrinimus
pasirinktoje
srityje.
Atlikus patikrinimą el.
paštu informuoti IT).

I – IV ketv.

Sprendimų taikyti
(netaikyti) tarnybinę
atsakomybę skaičius.

Įgyvendinama.
Pagal 2021-03-31 įsiteisėjusį teismo sprendimą
administracinėje byloje eI3-921-595/2021, kuriame
konstatuota, jog Departamentas, atleisdamas iš pareigų
Departamento darbuotoją, pažeidė įstatymo nuostatas,
atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas. Konstatuota, jog
tarnybinis nusižengimas nepadarytas, nuobauda neskirta.

1. Bendras išieškotinų
žalų (dėl neteisėto
atleidimo
ir
pan.)
atvejų
skaičius.
2.Sprendimų taikyti
(netaikyti) materialinę
atsakomybę skaičius.
1. Bendras atvejų, kiek
įstaiga
atlygino
tarnautojo
padarytą
žalą, skaičius.
2. Sprendimų išieškoti
išmokėtą
(atlygintą
žalą)
sumą skaičius.
Departamento
administracinių
padalinių vadovai kartą
per pusmetį vykdė visų
jiems
pavaldžių

Įgyvendinama.
Nenustatyta atvejų, kad valstybės tarnautojo neteisėta
kalta veika Departamentui būtų padaryta materialinė
žala, dėl kurios būtų sprendžiamas žalos atlyginimo
klausimas.

TD
vykdytojas

–

I – IV ketv.

1.6.5. Pagal kompetenciją rinkti ir analizuoti
informaciją, susijusią su Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo 39 straipsnio
nuostatų taikymu, sprendžiant Departamento
patirtos žalos išieškojimo klausimus, kai
valstybės tarnautojo padarytą žalą atlygina
Departamentas.

TD
vykdytojas

–

I – IV ketv.

1.6.6. Atlikti tarnybinių lengvųjų automobilių
stebėjimo sistemos naudojimo, jos duomenų
kontrolę (stebėjimą) ir analizę.
(Išvadoje turi būti nurodyta kieno ir kokių
tarnybinių transporto priemonių naudojimo

IT
–
koordinatorius.
Departamento
administracinių
padalinių

I – IV ketv.

Įgyvendinama.
Analogiškas priemonės 1.6.4. įgyvendinimui.

Įgyvendinama.
Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo kontrolė
vykdoma nuolat. Patikrinimų metu nenustatyta, kad
tarnybinės transporto priemonės būtų naudojamos ne
tarnybinių pareigų atlikimui.

kontrolė buvo atlikta; už kurį laikotarpį; ar
transporto priemonė laikoma numatytoje
vietoje; nustačius, kad tarnybinė transporto
priemonė galėjo būtų naudota ne tarnybos
reikmėms, nurodyti visas, su tuo susijusias
aplinkybes. Išvadą per 5 darbo dienas nuo
atlikto patikrinimo pateikti IT.)
IT – atlikti pateiktų patikrinimų (išvadų)
apibendrintą analizę.
1.6.7. Vykdyti Departamento teisės medžioti
suteikimo ir panaikinimo komisijos darbo
stebėjimą
(Departamento
pareigūnų,
dalyvaujančių komisijos darbe, veiklos
priežiūrą), kad būtų sumažintos korupcijos
prielaidos ir apraiškos.

vadovai
–
vykdytojai.
Departamento
administracinių
padalinių
vadovų kontrolę
vykdo IT.

Valdybų
viršininkams –
užtikrinti
informacijos
suteikimą IT ir
GIAS
apie
planuojamus
medžiotojų
egzaminus.
IT, GIAS –
vykdytojai.

darbuotojų
(IT
–
Departamento
administracinių
padalinių
vadovų)
naudojamų transporto
priemonių kontrolę už
1 mėnesio laikotarpį.

I – IV ketv.

IT ir GIAS dalyvauta
ne mažiau kaip 50%
visų
organizuojamų
medžiotojų egzaminų.

Įgyvendinama.
Imuniteto tarnybos darbuotojai laikotarpyje nuo š. m.
birželio 7 d. iki š. m. birželio 23 d. dalyvavo visuose
organizuotuose teisės medžioti suteikimo egzaminuose
(Vilniaus, Panevėžio, Utenos, Kauno, Marijampolės,
Šiaulių valdybose). Piktnaudžiavimo, korupcijos
apraiškų nenustatyta. Apibendrinti pastebėjimai ir
pasiūlymai dėl medžioklės egzaminų organizavimo
pateikti 2021-06-22 tarnybiniu pranešimu, reg. Nr. BDR2819.
Medžioklės teorijos egzaminą Panevėžio valdyboje
laikė viso 34 asmenys, neišlaikė 13 asmenų (tai sudaro
61,8% išlaikiusiųjų). Praktikos egzaminą laikė 21 asmuo,
visi išlaikė (tai sudaro 100% visų išlaikiusiųjų).
Medžioklės teorijos egzaminą Šiaulių valdyboje laikė
viso 63 asmenys, neišlaikė 21 asmuo ((tai sudaro 66,7%
išlaikiusiųjų). Praktikos egzaminą laikė 48 asmenys,
neišlaikė 5 (tai sudaro 89,6% visų išlaikiusiųjų).
Medžioklės
teorijos
egzaminą
Marijampolės
valdyboje laikė viso 7 asmenys, neišlaikė 2 asmenys (tai
sudaro 71,5% išlaikiusiųjų). Praktikos egzaminą laikė 5
asmenys, neišlaikė 4 (tai sudaro 20% visų išlaikiusiųjų).
Medžioklės teorijos egzaminą Vilniaus valdyboje
laikė viso 110 asmenų, neišlaikė 30 asmenų (tai sudaro
72,8% išlaikiusiųjų). Praktikos egzaminą laikė 83
asmenys, neišlaikė 4 (tai sudaro 95,2% visų
išlaikiusiųjų).
Medžioklės teorijos egzaminą Utenos valdyboje
laikė viso 31 asmuo, neišlaikė 10 asmenų (tai sudaro

1.6.8. Vykdyti Departamento neetatinių
aplinkos apsaugos inspektorių
priėmimo
komisijos darbo stebėjimą, kad būtų
sumažintos korupcijos prielaidos ir apraiškos.

1.6.9. Nustatyti Departamente skyrimo į
komisijas
(dėl
Komisijos
sudarymo
tarnybiniam nusižengimui tirti, dėl Komisijos
sudarymo teisės medžioti suteikimui ir
panaikinimui, dėl Komisijos sudarymo
neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių
priėmimui ir kt.), taip pat darbo grupės
sudarymo
tvarką,
numatant
darbo
organizavimą, narių teises ir atsakomybę,
narių keitimo tvarką, terminus ir pan.
1.6.10. Teikti korupcijos prevencijos bei
tarnybinių nusižengimų prevencijos ir
kontrolės, vykdomos įstaigoje, apžvalgą –
ataskaitą.

67,8% išlaikiusiųjų). Praktikos egzaminą laikė 26
asmenys, neišlaikė 7 (tai sudaro 73% visų išlaikiusiųjų).
Medžioklės teorijos egzaminą Kauno valdyboje
laikė viso 142 asmenys, neišlaikė 36 asmenys (tai sudaro
74,7% išlaikiusiųjų). Praktikos egzaminą laikė 105
asmenys, visi išlaikė (tai sudaro 100% visų išlaikiusiųjų).
Neaktualu.
Priemonė nebuvo vykdoma, kadangi neorganizuoti
neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių priėmimo
egzaminai.

Valdybų
viršininkams
užtikrinti
informacijos
suteikimą IT ir
GIAS
apie
planuojamus
neetatinių
aplinkos
apsaugos
inspektorių
priėmimo
egzaminus.
IT, GIAS –
vykdyti kontrolę
(dalyvauti).
TD
–
vykdytojas.
IT – pagalbinis
vykdytojas.

I – IV ketv.

IT ir GIAS dalyvauta
ne mažiau kaip 50%
visų
organizuojamų
priėmimo į neetatinius
aplinkos
apsaugos
inspektorius egzaminų.

II ketv.

Parengtas Komisijos ir
darbo grupės sudarymo
Departamente tvarkos
aprašas.

Įgyvendinama.
Parengtas Komisijos ir (ar) darbo grupės sudarymo ir jos
darbo organizavimo Aplinkos apsaugos departamente
prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo projektas, kuris
šiuo metu derinamas.

IT – vykdytojas

I-IV ketv.

Parengtos
ataskaitos.

Įgyvendinama.

pusmečio

2021-07-07 parengta Aplinkos apsaugos departamento
korupcijos prevencijos bei tarnybinių nusižengimų
prevencijos ir kontrolės I pusmečio ataskaita, reg. Nr.

BDR-2977.

1.6.11. Parengti vidaus kontrolės priemonių
planą.

VOS
vykdytojas

1.6.12. Paaiškėjus korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos požymiams, nedelsiant
informuoti
atitinkamas
institucijas,
Departamento vadovybę bei Imuniteto
tarnybos viršininką.

1.6.13. Paaiškėjus korupcinio pobūdžio
pažeidimo požymiams (išskyrus nusikalstamas
veikas), nedelsiant imtis priemonių, kad
atsakingi asmenys būtų patraukti tarnybinėn ar
drausminėn atsakomybėn.

–

II ketv.

Parengtas
kontrolės
planas.

vidaus
priemonių

Departamento
administraciniai
padaliniai
–
vykdytojai

I – IV ketv.

Informuotos
kompetentingos
institucijos
apie
įtariamą
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamą
veiką
atvejų skaičius (kiek iš
jų pradėta ikiteisminių
tyrimų, kiek atsisakyta
pradėti).

IT - vykdytojas

I – IV ketv.

Departamento
darbuotojų, patrauktų
tarnybinėn
ar
drausminėn
atsakomybėn, skaičius.

Įgyvendinama.
Atsižvelgiant į tai, kad vidaus kontrolės politika
Departamente patvirtinta tik II ketv. pabaigoje
Departamento direktoriaus 2021-06-30 įsakymu Nr.
AD1-232 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos vidaus kontrolės politikos
patvirtinimo“, vidaus kontrolės priemonių planas bus
parengtas III ketv.
Įgyvendinama.
1) Kreiptasi į Kauno AVPK dėl ikiteisminio tyrimo
pradėjimo pagal BK 287 str. 1 d. Nors ikiteisminį tyrimą
atsisakyta pradėti, tačiau nutarimas
apskųstas.
Sprendimas dar nėra priimtas. 2021-06-30 surašytas
tarnybinis pranešimas, reg. Nr. BDR-2904 dėl esamos
situacijos ir pasiūlymų.
2) Kreiptasi į Utenos AVPK dėl ikiteisminio tyrimo
pradėjimo pagal LR BK 228 str. 2021-02-04 Nutarimu
atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą. Nutarimas
neskųstas.
3) Kreiptasi į STT dėl galimai įvykdytų ir vykdomų
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, numatytų LR
BK 225 str., 227 str. Informacija iš STT dar negauta.
Įgyvendinama.
2021 metų I pusmetį atlikti 26 tarnybinio nusižengimo
tyrimai, 5 kartus buvo paskirta tarnybinė nuobauda, 16
kartų tarnybinė nuobauda neskirta nesant tarnybinio
nusižengimo sudėties arba pažeidimas pripažintas
mažareikšmiu, dėl 5 tarnybinių nusižengimų tyrimų dar
nėra priimtas sprendimas (3 atvejai) arba tyrimai yra
sustabdyti dėl atliekamų ikiteisminių tyrimų (2 atvejai).
Tarnybinio nusižengimo tyrimai dažniausiai pradėti dėl
Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo galimų
pažeidimų (7 atvejai) ir galimo netinkamo darbo pareigų
vykdymo (11 atvejų). 13 tarnybinių nusižengimų tyrimų
pradėti Departamento darbuotojų tarnybinių pranešimų
pagrindu, 13 gavus skundus iš trečiųjų asmenų. Per

1.7.

Kovos
su
korupcija
programos, jos
priemonių
plano
įgyvendinimo
kontrolė.

Parengti Kovos su korupcija programą ir jos
įgyvendinimo priemonių planą.

IT – vykdytojas.
TD – pagalbinis
vykdytojas.

III – ketv.

Parengta Kovos su
korupcija programa ir
jos
įgyvendinimo
priemonių planas.

1.8.

Įgyvendinti
dovanų
politiką
Departamente.

1.8.1. Parengti Departamento dovanų, gautų
pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip
pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo,
vertinimo,
registravimo,
saugojimo
ir
eksponavimo tvarkos aprašą ir paskelbti
Departamento interneto svetainėje aad.lrv.lt.

IT,
TD
vykdytojai

I ketv.

1.Parengtas
Departamento dovanų,
gautų pagal tarptautinį
protokolą ar tradicijas,
taip pat reprezentacijai
skirtų
dovanų
perdavimo, vertinimo,
registravimo,
saugojimo
ir
eksponavimo tvarkos
aprašas ir Veiksmų
Departamente
gavus
neteisėtą atlygį tvarkos
aprašas
(toliau
–
Tvarkos aprašai).

1.8.2. Parengti Veiksmų Departamente gavus
neteisėtą atlygį tvarkos aprašą ir paskelbti
Departamento interneto svetainėje aad.lrv.lt.

-

pastaruosius metus buvo apskųsti 5 AAD direktoriaus
įsakymai dėl tarnybinių nuobaudų paskyrimo, 3 kartus
paliktos galioti tarnybines nuobaudos, 2 kartus
tarnybinės nuobaudos (vienu atveju nušalinimas nuo
pareigų) buvo panaikintos, šiuo metu vyksta dar 3
teisminiai ginčai dėl skirtų tarnybinių nuobaudų
pagrįstumo.
Taip pat I pusmetį Imuniteto tarnyboje buvo gauta viso
62 skundai dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnų netinkamai atliekamų pareigų ar neveikimo, iš
kurių pasitvirtino 25 atvejai, tai sudaro 40,3% gautų
skundų.
Neaktualu.
Aplinkos ministro 2021-02-12 įsakymu Nr. D1-84 „dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio
15 d. įsakymo Nr. 19 „Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos
patvirtinimo“ pakeitimo“ yra patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos 2021–2027 m.
korupcijos prevencijos programa, kuri taikoma ir
Departamentui, o Departamentas tvirtina kasmetinį
Programos įgyvendinimo priemonių planą, todėl
netikslinga Departamentui įgyvendinti dviejų tapačių
programų.
Įgyvendinta.
Departamento direktoriaus 2021-02-11 įsakymu Nr.
AD1-42 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos dovanų, gautų pagal tarptautinį
protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų
dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir
eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos
ministerijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar
tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų
perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir
eksponavimo tvarkos aprašas.
Įgyvendinta.
Departamento direktoriaus 2021-02-11 įsakymu Nr.
AD1-43 „Dėl Veiksmų Aplinkos apsaugos departamente

2.Tvarkos
aprašai
paskelbti Departamento
interneto
svetainėje
aad.lrv.lt.

1.9
.

Užtikrinti
Departamente
atliekamų
viešųjų
pirkimų
skaidrumą.

1.9.1. Vykdyti Departamente atliekamų
viešųjų pirkimų (procedūrų) prevencinę
kontrolę teisės aktų nustatytais pagrindais,
teikti įstaigoje atliekamų viešųjų pirkimų
ataskaitas.

AD,
TD
vykdytojai

–

I – IV ketv.

Užtikrinama
viešųjų
pirkimų
prevencinė
kontrolė,
pateiktos
ataskaitos.

1.9.2. Departamento interneto svetainėje
aad.lrv.lt Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo nustatyta tvarka skelbti
informaciją apie vykdomus viešuosius
pirkimus ir jų rezultatus.

AD
vykdytojas

–

I – IV ketv.

Departamento interneto
svetainėje
aad.lrv.lt
paskelbta informacija
apie
vykdomus
viešuosius pirkimus ir
jų rezultatus.

prie Aplinkos ministerijos gavus neteisėtą atlygį tvarkos
aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Veiksmų Aplinkos
apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos gavus
neteisėtą atlygį tvarkos aprašas. Abu Aprašai skelbiami
AAD tinklalapyje, skiltyje „Antikorupcinės aplinkos
kūrimas“
(https://aad.lrv.lt/lt/administracineinformacija/korupcijos-prevencija).
Įgyvendinama.
Vadovaujantis viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų
rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto viešųjų
pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-06 įsakymu Nr.
1S-80 „Dėl viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo
ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų
ataskaitų formų patvirtinimo“, 6 ir 10 punktais, pirkimų
procedūros ataskaitos pagal ATN-1 formą rengti
nereikėjo, nes 2021 m. i pusmetyje Departamente
vykdyti mažos vertės pirkimai ir pirkimai, kai įsigyjama
per centrinę perkančiąją organizaciją.
Įgyvendinama.
Departamento
interneto
svetainės
rubrikoje
„Administracinė informacija“ skiltyje „Viešieji pirkimai“
skelbiama informacija apie Departamento planuojamus
bei vykdomus viešuosius pirkimus, teikiamos viešųjų
pirkimų metinės ataskaitos (Viešieji pirkimai | Aplinkos
apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
(lrv.lt))

2 tikslas.
DIDINTI DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ NEPAKANTUMĄ IR ATSPARUMĄ KORUPCIJAI BEI MAŽINTI KORUPCIJOS APRAIŠKAS DEPARTAMENTE
2.1. Stiprinti
2.2.1.Teikti praktinę ir metodinę pagalbą, IT – vykdytojas. I – IV ketv.
Parengtų
bendro Įgyvendinama.
viešųjų
ir rengti bendro pobūdžio rekomendacijas dėl TD – pagalbinis
pobūdžio
Privačių interesų registre (toliau – PINREG) duomenimis
privačių
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių vykdytojas.
rekomendacijų,
nustatyta, kad iš visų Privačių interesų deklaracijas
interesų
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
individualių išankstinių (toliau – PID) pateikusių AAD darbuotojų (2021-06-01
derinimo
įstatymo nuostatų taikymo, taip pat rengti
rekomendacijų
duomenimis 418 darbuotojų) viso 77 darbuotojai
valstybinėje
išankstines rekomendacijas darbuotojams dėl
darbuotojams
ir deklaravo dalyvaujantys medžioklės veikloje. Tai sudaro
tarnyboje
nusišalinimo nuo veiksmų, jeigu yra
suteiktų
individualių 18,4 % visų Departamento darbuotojų, pateikusių PID.
kontrolę
ir pakankamas pagrindas manyti, kad darbuotojo
konsultacijų skaičius.
28 pareigūnų, dalyvaujančių medžioklės klubų veikloje,
mažinti šių
dalyvavimas tam tikroje veikloje sukels
funkcijos tiesiogiai susijusios su medžioklės veiklos
pažeidimų
interesų konfliktą.
priežiūra ir kontrole. Tai sudaro 6,7 % visų PID
riziką.
pateikusių Departamento darbuotojų. Dar 7 darbuotojai

2.2.2. Vykdyti viešųjų ir privačių interesų
deklaracijų teikimo kontrolę, deklaruojamų
duomenų
peržiūrą,
teikti
priminimus
darbuotojams apie interesų deklaravimą.

IT,
Departamento
administracinių
padalinių
vadovai
–
vykdytojai

I – IV ketv.

Ne rečiau kaip kartą
per
metus
atlikta
pavaldžių
darbuotojų Privačių
interesų deklaracijose
pateiktų duomenų
peržiūra ir apie tai
pažymėta Susipažinimo

nurodė, kad jų artimas asmuo dalyvauja medžioklės
klubų veikloje. Atsižvelgiant į tai, I pusmetį pateiktos 28
išankstinės
rekomendacijos
Departamento
administracijos padalinių Gyvosios gamtos apsaugos
inspekcijos pareigūnams, taip pat Aplinkos kokybės
departamento Gamtos išteklių apsaugos skyriaus
darbuotojams dėl nusišalinimo vykdant tarnybines
pareigas, kadangi jie dalyvauja medžioklės veikloje
atitinkamuose medžiotojų būreliuose, o jų pagrindinės
atliekamos tarnybinės funkcijos yra glaudžiai susijusios
su medžiotojų veiklos kontrole bei priežiūra.
2021-03-08 tarnybiniu pranešimu Nr. BDR-1414 AAD
darbuotojams taip pat priminta apie pareigą deklaruoti
narystę/veiklą
medžioklės
būreliuose/asociacijose/draugijose.
Individualių konsultacijų suteikta 8 (dėl turto
deklaravimo prievolės; dėl vykdomos individualios
veiklos deklaravimo prievolės; dėl gautos dovanos iš
šeimos narių deklaravimo prievolės; dėl laimėtos
dovanos vertinimo; dėl privačių interesų deklaravimo
prievolės dirbant pagal darbo sutartį; dėl privačių
interesų
deklaravimo
galimybės
neturint
el.
bankininkystės, dėl prievolės susipažinti su pavaldžių
darbuotojų pateiktomis PID kuomet laikinai atliekamos
padalinio vadovo pareigos ir pan.). Taip pat buvo atlikti
7 nusišalinimo nuo atliekamų tarnybinių pareigų, kurie
kelia ar gali sukelti interesų konfliktą, vertinimai: 3 AAD
darbuotojų iniciatyva, 4 pagal gautus skundus iš trečiųjų
asmenų. Įvertinus visas aplinkybes priimti 4 sprendimai
nušalinti AAD darbuotojus nuo atliekamų tarnybinių
funkcijų vykdymo, susijusių su privačiaisiais interesais.
Įgyvendinama.
2021 m. gegužės 17-19 d. peržiūrėtos visų Departamento
darbuotojų PID (viso 418). Nustatyta, kad iš jų 29
darbuotojai dar nebuvo pateikę naujų deklaracijų
PINREG, kaip tai numatyta Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos 2020-12-30 sprendimu Nr. KS-176 „Dėl
privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo,
tikslinimo,
papildymo
ir
pateikimo
taisyklių

su pavaldžių tarnautojų
privačių
interesų
pateikta
deklaracija
registracijos žurnale.

2.2.3. Nustatyti Departamento darbuotojų
narystę medžioklės būreliuose, medžiotojus
vienijančiose organizacijose ir kitose, su
medžiokle susijusiose, veiklose.

IT – vykdytojas

I – IV ketv..

Darbuotojų, susijusių
su medžioklės veikla,
naryste
medžioklės
būreliuose,
medžiotojus
vienijančiose
organizacijose,
skaičius.

patvirtinimo“ naujai patvirtintose Privačių interesų
deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo
taisyklėse, todėl darbuotojams ir jų tiesioginiams
vadovams 2021-05-25 el. paštu buvo išsiųsti priminimai
iki birželio 1 d. pateikti PID, o vadovams vykdyti
pavaldžių darbuotojų kontrolę.
Taip pat 2021-05-28 tarnybiniu pranešimu Nr. BDR2580 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo
nuostatų įgyvendinimo“ buvo nustatytos rizikos, kuomet
ne visi Departamento darbuotojai privalo deklaruoti
privačius interesus, t. y. darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis, ir kurių pareigybės nėra įtrauktos į
Departamento direktoriaus 2020-02-05 įsakymu Nr.
AD1-37 „Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo
deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“ (su
vėlesniais 2020-04-30 įsakymo Nr. AD1-128
pakeitimais) patvirtintą pareigų, kurias einantys asmenys
privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą, PID
pateikti neprivalo, nors didžioji dalis jų pagrindinių
darbo funkcijų yra susijusios su valstybės turto valdymu,
naudojimu ir disponavimu juo, administracinių
sprendimų rengimu bei priėmimu, ir viešųjų paslaugų
teikimu. Imuniteto tarnybos nuomone, tai gali būti
vertinama kaip tam tikra korupcijos pasireiškimo rizika.
Imuniteto tarnyba 2021-06-16 raštu Nr. (6)-AD511381 kreipėsi į VTEK dėl darbuotojų, privalančių
deklaruoti privačius interesus, sąrašo derinimo. Jį
suderinus bus inicijuotas minėtas Departamento
direktoriaus 2020-02-05 įsakymo Nr. AD1-37 (su
vėlesniais 2020-04-30 įsakymo Nr. AD1-128
pakeitimais) pakeitimas papildant pareigybių sąrašą.
Įgyvendinama.
Analogiškas 2.2.1. priemonės įgyvendinimui.

2.3.

Didinti
Departamento
atliekamų
funkcijų
skaidrumą.

2.2.4. Peržiūrėti Departamento direktoriaus
2020-02-05 įsakymo Nr. AD1-37 „Dėl
pareigų, kurias einantys asmenys privalo
deklaruoti
privačius
interesus,
sąrašo
patvirtinimo“ (su vėlesniais
2020-04-30
įsakymo Nr. AD1-128 pakeitimais) (toliau –
Įsakymas) priedą, esant poreikiui atlikti
Įsakymo pakeitimus.
2.2.5.Teikti informaciją Valstybės tarnautojų
registrui apie asmenis, kurie įstaigos
sprendimu
yra
patraukti
tarnybinėn
atsakomybėn už tarnybinius nusižengimus,
susijusius su Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimais.

IT – vykdytojas

Kartą
metus

PS – vykdytojas

Nuolat

2.3.1. Atlikti administracinių nusižengimų
nagrinėjimo praktikos analizę ir teikti
siūlymus dėl pagrindinių nustatytų rizikų
sumažinimo nagrinėjant bylas ir skiriant
nuobaudas.

TD
vykdytojas

–

per

I – IV ketv.

Esant
poreikiui
inicijuotas
Įsakymo
keitimas/papildymas.

Valstybės
tarnautojų
registrui visais teisės
aktuose
nustatytais
atvejais
pateikta
informacija
apie
asmenis,
kurie
patraukti
tarnybinėn
atsakomybėn
už
tarnybinius
nusižengimus,
susijusius su Lietuvos
Respublikos viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo valstybinėje
tarnyboje
įstatymo
reikalavimų
pažeidimais.
Kartą per pusmetį
atliktos administracinių
nusižengimų
bylose
daromų klaidų analizės
ir
pateiktos
rekomendacijos.

Įgyvendinama.
2021-06-16 raštu Nr. (6)-AD5-11381 kreiptasi į VTEK
dėl darbuotojų, privalančių deklaruoti privačius
interesus, sąrašo derinimo. Jį suderinus bus inicijuotas
minėtas Departamento direktoriaus 2020-02-05 įsakymo
Nr. AD1-37 (su vėlesniais 2020-04-30 įsakymo Nr.
AD1-128 pakeitimais) pakeitimas papildant pareigybių
sąrašą.
Įgyvendinama.
Valstybės tarnautojų registrui pateikta informacija, kad
Departamento direktoriaus sprendimais tarnybinėn
atsakomybėn už tarnybinius nusižengimus, susijusius su
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų
pažeidimais, yra patraukti 1 valstybės tarnautojas ir 1
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Įgyvendinama.
1) Apibendrinimas apie teisės aktų taikymo problemas,
BDR-1844 (2021-04-08);
2) Apibendrinimas apie nagrinėtose juridinių asmenų
bylose pasitaikančias klaidas, BDR-1664 (2021-0326);
3) Apibendrinimas apie aktualią teismų praktiką taikant
aplinkosauginius teisės aktus, BDR-222 (2021-0107);
4) Apibendrinimas dėl administracinio nusižengimo
nuostatų taikymo, BDR-103 (2021-01-05);
5) Apibendrinimas apie nagrinėtose administracinėse

bylose pasitaikančias klaidas ar netikslumus 2020 m.
II pusmetį, BDR-64 (2021-01-04);
6) Vilniaus ABNS 2021 m. sausio-birželio mėn.
Vilniaus regione ir Utenos regione veikiančių
struktūrinių padalinių pareigūnų daromų teisės
taikymo ar kitokių procesinių dokumentų įforminimo
klaidų analizė ir apibendrinimas, BDR-2870 (202106-29);
7) Vilniaus ABNS 2021 m. sausio-birželio mėnesių
aktualios teismų praktikos aplinkosaugos srityje
apžvalga, BDR-2871 (2021-06-29);
8) Kauno ABNS 2021-05-27 parengtas apibendrinimas
apie antrinės žaliavos ir atliekos sąvokų taikymo
problematikos ir teisės aktų tobulinimo poreikio,
BDR-2918 (2021-07-01).
2.3.2.Vykdyti tiesiogiai pavaldžių darbuotojų
surašomų pagrindinių dokumentų teisėtumo ir
teisingumo kontrolę (patikrinimo aktai, vietos
apžiūros aktai, privalomieji nurodymai,
administracinio
nusižengimo
protokolai,
nutarimai ir kt.) ir teikti siūlymus siekiant
vienodinti praktiką ir išvengti klaidų.
(Išvadoje turi būti nurodyta, kieno surašomų
dokumentų kontrolė buvo atlikta; nurodyti
konkretūs analizuoti dokumentai; nustatyti
trūkumai; pasiūlymai dėl dokumentų pildymo
tobulinimo ir kt. pastabos).
2.3.3. Atlikti pateiktų patikrinimų (išvadų)
analizę
ir
parengti
apibendrintą
išvadą/rekomendacijas.

AKD, AMKD,
valdybų
tiesioginiai
vadovai
–
vykdytojai.
Šių
Departamento
administracinių
padalinių
vadovų kontrolę
vykdo IT.

I – IV ketv.

Kartą per pusmetį
patikrinta ne mažiau
kaip
3
kiekvieno
pavaldaus darbuotojo
surašyti
patikrinimo
aktai ir su jais susiję
procesiniai dokumentai
bei pateikti siūlymai
trūkumams pašalinti.

Įgyvendinama.
Ši priemonė vykdoma nuolat, nustatyti dokumentų
pildymo trūkumai aptariami padaliniuose susirinkimų
metu.

IT – vykdytojas

I – IV ketv.

Parengta apibendrinta
išvada/rekomendacija.

Įgyvendinama.
Veiklos organizavimo skyrius atliko išsamią analizę
(2021-05-14, reg. Nr. BDR-2402) dėl sprendimų dėl
patikrinimų, pavedimų, apžiūros aktų ir privalomųjų
nurodymų dokumentų pildymo, kurios metu buvo
tikrinama minėtų dokumentų pildymo kokybė, nustatyti
trūkumai ir teikti pasiūlymai trūkumams šalinti.

2.4.

Gerinti
Departamento
darbuotojų
techninį
aprūpinimą ir
tobulinti
naudojamų
techninių
priemonių
teisinį
reglamentavim
ą.

2.4.1. Aprūpinti aplinkos apsaugos pareigūnus
vaizdo stebėjimo priemonėmis siekiant gerinti
aplinkos
apsaugos
kontrolės
kokybę,
efektyvumą, įrodymų fiksavimo institutą,
mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

AD
vykdytojas

–

2021 m.

Departamento
pareigūnai
aprūpinti
vaizdo
stebėjimo
priemonėmis.

2.4.2. Parengti vaizdo ir garso įrašymo įrangos
naudojimo ir administravimo tvarką.

VOS, TD
vykdytojai

–

IV ketv.

2.4.3. Užtikrinti vaizdo ir garso fiksavimą
atliekant patikrinimus pagal Departamento
direktoriaus 2020-09-09 įsakymu Nr. AD1270 „Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Aplinkos
apsaugos
departamente
prie
Aplinkos
ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtintą Vaizdo duomenų tvarkymo
Aplinkos
apsaugos
departamente
prie
Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo tvarką ir
atvejus.
2.4.4. Vykdyti tiesiogiai pavaldžių darbuotojų
vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo
kontrolę, teikti pastabas/pasiūlymus.

AKD, AMKD,
valdybos
–
vykdytojai.

Pagal
poreikį,
įgyvendinus
2.4.1.
papunktį.

Reglamentuota vaizdo
ir
garso
įrašymo
įrangos naudojimo ir
administravimo tvarka.
Fiksuotų įrašų skaičius.

AD
–
koordinatorius.
AKD, AMKD,
valdybų
tiesioginiai
vadovai
–
vykdytojai.
Šių
Departamento
administracinių
padalinių
vadovų kontrolę
vykdo IT.

Įgyvendinus
2.4.1.
papunktį.

Atliktas vaizdo ir garso
įrašymo įrangos
naudojimo patikrinimų
skaičius (ne rečiau kaip
kartą
per
ketvirtį
patikrinti
kiekvieno
pavaldaus darbuotojo
naudojimąsi vaizdo ir
garso įrašymo įranga).

Įgyvendinama.
Administravimo departamento Bendrųjų reikalų ir
informacinių technologijų skyrius vykdo 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
05.1.1-APVA-V-004 priemonės „Aplinkos monitoringo
ir kontrolės stiprinimas“ Nr. 05.1.1-APVA-V-004-010009 projektą, kurio metu perkama 306 vnt. nešiojamų
asmeninių vaizdo kamerų „Body Camera“, skirtų
informacijai fiksuoti patalpose ir lauko sąlygomis,
komplektai.
Įgyvendinama.
IV ketv.
Įgyvendinama.
Įgyvendinus 2.4.1. papunktį.

Įgyvendinama.
Įgyvendinus 2.4.1. papunktį.

2.5.

Pagal
iš
Administracini
ų
nusižengimų
registro ir
Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir
nuteistųjų
registro gautus
duomenis
atlikti
tikrinimus dėl
valstybės
tarnautojų
tarnybinės
atsakomybės.

2.5.1. Įvertinti, ar nėra įstatymuose nustatytų
pagrindų, kurie užkerta kelią valstybės
tarnautojui toliau eiti pareigas ar yra tiesiogiai
susiję su tarnybinės atsakomybės taikymu.

IT – vykdytojas.
PS – pagalbinis
vykdytojas.

I-IV ketv.

Kartą per pusmetį
patikrinti
visus
Departamento
darbuotojus pagal iš
Administracinių
nusižengimų registro ir
Įtariamųjų, kaltinamųjų
ir
nuteistųjų
registro
gautus
duomenis.

2.5.2.Kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją
apie Departamento pareigūnų nusikalstamos
veikos vykdymo atvejus
(papirkimas,
kyšininkavimas,
prekyba
poveikiu,
piktnaudžiavimas tarnyba ir kt.), atlikti šių
ikiteisminių tyrimų dėl Departamento
pareigūnų veiksmų, susijusių su tarnyba,
analizę.

IT – vykdytojas

I -IV ketv.

Kartą per pusmetį
parengta ikiteisminių
tyrimų
dėl
Departamento
pareigūnų nusikalstamų
veikų, susijusių su
tarnyba, analizė.

Neaktualu.
Nėra galimybės įgyvendinti šios priemonės, kadangi
nustatyta, kad Departamentas neturi Paslapčių subjekto
statuso, todėl negali būti suteikta prieiga prie Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kurio pagrindu būtų
renkama tokio pobūdžio informacija. Nors pagal
Valstybės tarnybos įstatymą darbdavys turi užtikrinti,
kad į valstybės tarnautojo pareigas būtų paskiriami tik
nepriekaištingos reputacijos asmenys, tačiau ši nuostata
įgyvendinama per Valstybės tarnybos departamentą, taip
pat per Specialiųjų tyrimų tarnybą. Šios priemonės
siūloma atsisakyti šio plano pakeitimo projekte, kuris
šiuo metu yra derinamas.
Įgyvendinama.
2021-02-01 iš Kauno apygardos prokuratūros buvo gauta
informacija, kad ikiteisminis tyrimas Nr. 03-2-00094-20,
(pradėtas dar 2020 m.), yra baigtas ir 2021-01-26
kaltinamuoju aktu perduotas teisminiam nagrinėjimui.
Departamento pareigūnas kaltinamas tuo, kad veikdamas
bendrininkų grupėje suklastojo tikrą dokumentą medžioklės lapą.
Pagal AAD 2020-11-23 pranešimą Nr. (6)-AD5-20905
Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės
prokuratūroje 2020-11-30 buvo pradėtas ikiteisminis
tyrimas
Nr.
02-2-00485-20
pagal
požymius
nusikalstamos veikos, numatytos BK 288 straipsnio 1
dalį dėl galimo poveikio darymo. 2021-01-22 minėtas
ikiteisminis tyrimas nutrauktas, nesant padarytos veikos,
turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo
požymių. Nutarimas buvo apskųstas, o ikiteisminis
tyrimas atnaujintas. Vėliau, AAD gavus prokuratūros
2021-06-09 nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, atliktą
pagal BK 288 straipsnį dėl buvusio AAD pareigūno
bandymo paveikti AAD pareigūną atlikti neteisėtus
veiksmus, gauta medžiaga išanalizuota bei priimtas
sprendimas nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą
neskųsti.
Visa apibendrinta informacija dėl galimai padarytų
nusikalstamų veikų pateikta I pusmečio Aplinkos

apsaugos departamento korupcijos prevencijos bei
tarnybinių nusižengimų prevencijos ir kontrolės
ataskaitoje, reg. Nr. BDR-2977 (2021-07-07).

2.6.

Užkirsti kelią
galimiems
viešųjų
ir
privačių
interesų
konfliktams,
susijusiems su
funkcijų
vykdymu
dirbant
papildomą
darbą, ir (ar)
Departamento
darbuotojams
dalyvauti su
valstybės
tarnyba
nesuderinamoj
e veikloje.

Analizuojant duomenis apie darbuotojų kitą
darbą (darbo sutartis, verslo liudijimas ar
individuali veikla), įvertinti leidimo dirbti kitą
darbą išdavimo faktą ir terminus, pagal verslo
liudijimą vykdomos ar individualios veiklos
pobūdį, ar jis nesukelia viešųjų ir privačių
interesų konflikto.

IT – vykdytojas

I – IV ketv.

Kartą per pusmetį
atlikta
analizė
dėl
Departamento
darbuotojų papildomo
darbo teisėtumo (dėl
darbuotojų, dirbančių
kitą darbą pagal darbo
sutartį; dėl darbuotojų,
dirbančių pagal verslo
liudijimą ar vykdančių
individualią veiklą).

Įgyvendinama.
Valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis
numato, kad valstybės tarnautojui leidžiama dirbti
įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant jų
nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos
pobūdžio, ir gauti už šį darbą darbo užmokestį ar
atlyginimą (toliau – dirbti kitą darbą), jeigu tai nesukelia
viešųjų ir privačių interesų konflikto valstybės tarnyboje,
nesudaro prielaidų valstybės tarnybą panaudoti
asmeniniais interesais, nediskredituoja valstybės
tarnybos autoriteto, nekliudo asmeniui, einančiam
pareigas valstybės tarnyboje, tinkamai atlikti jo
pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Pažymėtina,
kad AAD direktoriaus 2021-06-07 įsakymu Nr. AD1204 „Dėl komisijos valstybės tarnautojų prašymams
leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį ir su tuo
susijusiai informacijai nagrinėti sudarymo“ sudarytos
komisijos sudėtyje yra 2 Imuniteto tarnybos atstovai,
kurie kartu su kitais komisijos nariais vertina leidimo
išdavimo sąlygas (ar nekyla viešųjų ir privačių interesų
konflikto valstybės tarnyboje, nesudaroma prielaidų
valstybės tarnybą panaudoti asmeniniais interesais,
nediskredituojama valstybės tarnybos autoriteto,
nekliudoma asmeniui, einančiam pareigas valstybės
tarnyboje, tinkamai atlikti jo pareigybės aprašyme
nustatytas funkcijas). Tai reiškia, kad kiekvienu
konkrečiu atveju nustatoma, ar kitame darbe yra
požymiai, atitinkantys minėtas sąlygas, ar šie požymiai
gali būti vertinami kaip atsitiktiniai (t. y. gali atsirasti
situacijose, iš esmės nebūdingose atliekant „kitą darbą“),
ar jie turi sisteminį pobūdį (t. y. gali atsirasti periodiškai
dėl „kito darbo“ specifikos) ir pan.

2.7.

Užtikrinamas
asmenų
tinkamumas
eiti pareigas.

2.7.1. Sudaryti sąrašą pareigybių, dėl kurių
numatoma kreiptis į STT pagal Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9
straipsnį.

PS – vykdytojas

II – ketv.

Sudarytas
sąrašas
pareigybių, dėl kurių
numatoma kreiptis į
STT.

2.7.2.Užtikrinti, kad vadovaujantis Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9
straipsnio nuostatomis, esant poreikiui būtų
kreipiamasi į STT dėl asmenų, siekiančių eiti
pareigas tarnyboje, atitikties keliamiems
reikalavimams.

PS – vykdytojas

Įgyvendinus
2.7.1.
papunktį,
esant
poreikiui

Asmenų, neatitikusių
keliamus reikalavimus
ir nepriimtų į nurodytas
pareigas, skaičius.

2021 m. I pusmetį gauti 5 prašymai leisti dirbti kitą
darbą, visi jie yra patenkinti, AAD direktorius įsakymu
suteikti leidimai dirbti kitą darbą.
Pagal PINREG pateiktas PID nustatyta, kad 23 AAD
darbuotojai vykdo individualią veiklą, iš kurių 17
ūkininkauja.
Įgyvendinta.
Departamento Administravimo departamento Personalo
skyrius 2021-03-26 tarnybiniu pranešimu Nr. BDR-1657
sudarė Departamento pareigybių, į kurias prieš skiriant
asmenį į atitinkamas pareigas, pateikiamas Departamento
rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pagal
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9
straipsnį, sąrašą (toliau – sąrašas). Šiuo metu (po 202107-01
struktūrinių
pertvarkymų)
derinamas
Departamento direktoriaus įsakymo projektas dėl sąrašo
patvirtinimo.
Įgyvendinama.
2021 m. I pusmetį 5 kartus kreiptasi į STT dėl asmenų
tinkamumo siekiamoms pareigoms eiti (VDVIS
registruoti siunčiami dokumentai: Nr. AD5-6220, AD512056, AD5-11382, AD5-12208; AD5-12284). Asmenų,
neatitikusių keliamus reikalavimus ir nepriimtų į
nurodytas pareigas, nėra.

3 tikslas.
DIDINTI DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ IR VISUOMENĖS NEPAKANTUMĄ KORUPCIJAI, PLĖSTI ŽINIAS PROFESINĖS ETIKOS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS
SRITYSE, SKATINTI VISUOMENĘ ĮSITRAUKTI Į ANTIKORUPCINĘ VEIKLĄ
3.1. Įgyvendinti
3.1.1. Atlikti Departamento darbuotojų IT – vykdytojas IV ketv.
Atliktas Departamento Įgyvendinama.
korupcijai
tolerancijos korupcijai nustatymo tyrimą.
darbuotojų tolerancijos IV ketv.
atsparią
korupcijai nustatymo
aplinką
tyrimas.
Departamente. 3.1.2. Departamento interneto svetainės IT – vykdytojas IV ketv.
Departamento interneto Įgyvendinama.
aad.lrv.lt skiltyje ,,Korupcijos prevencija“
svetainės
aad.lrv.lt IV ketv.
skelbti
apibendrintus
Departamento
skiltyje
,,Korupcijos
darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo
prevencija“ paskelbti
rezultatus.
apibendrinti
Departamento
darbuotojų tolerancijos
korupcijai nustatymo

tyrimo rezultatai.

3.2
.

Plėsti
Departamento
darbuotojų
žinias
korupcijos
prevencijos
srityje.

Organizuoti
ir
vykdyti
Departamento
darbuotojams
prevencijos tema.

mokymus
korupcijos

PS,
IT
vykdytojai

–

I – IV ketv.

1.Organizuotų
ir
vykdytų
mokymų
korupcijos
prevencijos
temomis
skaičius.
2.
Mokymus
išklausiusių darbuotojų
skaičius.

3.3
.

Stiprinti
Departamento
pareigūnų
gebėjimus
atskleidžiant
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas
veikas, tiriant
tarnybinius
nusižengimus,
atliekant jų
prevenciją.

Koordinuoti ir organizuoti korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas veikas atskleidžiančių ir
tarnybinius
nusižengimus
tiriančių
Departamento pareigūnų mokymus, sudaryti
galimybes kelti korupcijos prevencijos srityje
dirbančių
Departamento
darbuotojų
kompetenciją.

PS,
IT
vykdytojai

–

I – IV ketv.

1.Organizuotų
ir
vykdytų
mokymų
skaičius.
2.Mokymuose
dalyvavusių darbuotojų
skaičius.

Įgyvendinama.
Departamento darbuotojams organizuoti mokymai:
1. 2021-04-12 Valstybės tarnybos departamento
mokymai „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės
(profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“.
Dalyvavo 6 darbuotojai.
2. 2021-05-18 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos mokymai „Antikorupcinės aplinkos kūrimas
viešajame sektoriuje. Interesų konfliktai”. Dalyvavo 366
darbuotojai.
3. Nuo 2021-06-07 iki 2021-06-21 organizuoti
Korupcijos prevencijos mokymai visiems Departamento
darbuotojams.
Įgyvendinama.
Imuniteto tarnybos specialistams organizuoti mokymai:
1) 2021-06-18 organizuoti Korupcijos prevencijos
mokymai. Mokymus rengė Mokymų klubas
(advokatas prof. dr. Andrejus Novikovas).
Dalyvavo 3 Imuniteto tarnybos specialistai.
2) 2021-03-26 STT organizuotas metodinės
pagalbos renginys “Etikos (elgesio) kodeksas
institucijoje ir pranešėjo apsaugos organizavimo
teoriniai ir praktiniai aspektai” (dalyvavo 4
Imuniteto tarnybos specialistai);
3) 2021-05-04 dalyvauta "Skaidrumo akademija"
nuotolinėje diskusijoje „Viešieji ir privatūs
interesai – kas tai ir kaip juos valdyti“
(dalyvavo 2 Imuniteto tarnybos specialistai);
4) 2021-05-21 Darbuotojų darbo etika taisyklės
dokumentacija ir praktinis taikymas (dalyvavo 6
Imuniteto tarnybos specialistai);
5) 2021-06-01
dalyvauta
AM
ir
STT
organizuotuose
antikorupcinio
švietimo
mokymuose
"Korupcijos
samprata
ir
pasireiškimas Lietuvoje: Dovanų politika.
Interesų konfliktai" (dalyvavo 1 Imuniteto

tarnybos specialistas);
6) 2021-06-03 dalyvauta Specialiųjų tyrimų
tarnybos ir iniciatyvos ,,Skaidrumo akademija“
renginyje “ Korupcijos rizikų valdymas vykdant
ūkio subjekto priežiūrą” (dalyvavo 3 Imuniteto
tarnybos specialistai).
7) 2021-06-18 vyko Korupcijos prevencijos
mokymai (dalyvavo 3 Imuniteto tarnybos
pareigūnai).
8) 2021-06-29
vyko
mokymai
“Valstybės
tarnautojų ir darbuotojų tarnybinė (drausminė)
ir materialinė atsakomybė. Atsakomybė už
sukeltą žalą” (dalyvavo 4 Imuniteto tarnybos
pareigūnai).
3.4.

Analizuoti
teismų
praktiką
tarnybinių
nusižengimų
tyrimų srityje.

3.5.

Plėtoti
antikorupcinį
informavimą
bei informuoti
visuomenę
apie
Departamente
išaiškintus
korupcijos
atvejus.

Atlikti teismų praktikos analizes dėl
tarnybinių nusižengimų tyrimų (viešųjų ir
privačių interesų derinimo, piktnaudžiavimo
tarnybine padėtimi, įgaliojimų viršijimo,
nušalinimo nuo pareigų, atleidimo iš pareigų,
šiurkščių tarnybinių nusižengimų ir kitose
srityse) siekiant, kad teismų suformuotos
nuostatos būtų vieningai taikomos vertinant
tarnybinius nusižengimus.
3.5.1. Departamento interneto svetainėje
aad.lrv.lt
skelbti
informaciją
apie
Departamente išaiškintus korupcijos atvejus,
skiltyje „Korupcijos prevencija“ skelbti
informaciją apie Departamento veiklą,
susijusią su korupcijos prevencija (Viešinti
Departamento
antikorupcinės
veiklos
rezultatus ir Kovos su korupcija programos
įgyvendinimo priemonių plano veiksmingumą
ir kt.).
3.5.2. Departamento interneto svetainės
skiltyje „Teisės aktų pažeidimai“ skelbti
informaciją apie Seimo kontrolierių pažymas,
Valstybės kontrolierių sprendimus, teismų
sprendimus dėl valstybės tarnautojų įstatymus

IT,
TD
vykdytojai

–

I – IV ketv.

Atlikta viso ne mažiau
kaip 5 teismų praktikos
analizės per metus
tarnybinių nusižengimų
tyrimų srityje.

Įgyvendinama.
Departamento Imuniteto tarnyba atliko teismų praktikos
apžvalgą viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje srityje, reg. 2021-07-07 Nr. BDR2983, su kuria supažindinti Departamento darbuotojai.

IT,
KS
vykdytojai

–

Nuolat

Departamento interneto
svetainėje
aad.lrv.lt
paskelbta informacija,
susijusi su korupcijos
prevencijos veikla ir
tarnybiniais
nusižengimais.

Įgyvendinama.
Departamento interneto svetainėje aad.lrv.lt skelbiama
aktuali informacija, susijusi su korupcijos prevencijos
veikla, taip pat Seimo kontrolierių pažymos, Valstybės
kontrolierių sprendimai, teismų sprendimai dėl valstybės
tarnautojų įstatymus pažeidžiančių veikų, taikytos
nuobaudos už tarnybinius nusižengimus.

TD, PS, VOS –
vykdytojai

Nuolat

pažeidžiančių veikų, taikytas nuobaudas už
tarnybinius nusižengimus.
3.6
.

3.7
.

Atlikti
Lietuvos
gyventojų
nuomonės
apie aplinkos
apsaugos
valstybinę
kontrolę
vertinimą,
identifikuoti ir
išgryninti
problemas,
susijusias su
neskaidria
veika,
administracini
ų
paslaugų
gavėjų
apklausų/tyrim
ų metu.
Stiprinti
tarpinstitucinį
bendradarbiavi
mą
korupcijos
prevencijos
srityje.

3.6.1.Vykdyti ūkio subjektų anoniminę
apklausą apie vykdomą aplinkosauginę
kontrolę, galimas rizikos grėsmes, korupcijos
apraiškas Departamente.

VOS
vykdytojas

–

Nuolat

Užpildžiusių anketos
klausimus
skaičius,
teigiamas
aplinkos
apsaugos valstybinės
kontrolės vertinimas.

Įgyvendinama.
Į anketos klausimus viso atsakė 9 asmenys. Iš pateiktų
atsakymų matyti, kad aplinkos apsaugos valstybinė
kontrolė vertinama teigiamai (tikrintojai veiklos
patikrinimo metu elgėsi profesionaliai, naudojo
kontrolinius klausimynus, patikrinimas vyko operatyviai
ir sklandžiai ir pan.). Į anketos klausimus teigiamai
atsakė – 79 %, neigiamai – 8%, neturi nuomonės – 13%.

3.6.2.Nuolat teikti priminimus visuomenei
(tiek Departamento interneto svetainėje, tiek
„Facebook“ paskyroje) apie galimybę
užpildyti anoniminę anketą.

KS – vykdytojas

Nuolat

Informacijos
sklaida
apie galimybę užpildyti
anoniminę anketą.

Įgyvendinama.
Informacija teikiama Departamento interneto svetainėje
aad.lrv.lt. Skiltis “Anoniminė apklausos anketa”.

Pagal galimybes plėtoti bendradarbiavimą su
korupcijos prevenciją įgyvendinančiomis
institucijomis
ar
visuomeninėmis
organizacijomis korupcijos prevencijos ir
tarnybinių nusižengimų tyrimo klausimais,
keistis gerąja praktika.

IT – vykdytojas

I – IV ketv.

Bendradarbiaujama su
kitomis institucijomis
korupcijos prevencijos
ir
tarnybinių
nusižengimų
tyrimo
srityse.

Įgyvendinama.
Departamentas
dalyvauja
Lietuvos
Respublikos
Prezidento inicijuotoje ir Specialiųjų tyrimų tarnybos
(STT) organizuojamoje iniciatyvoje „Skaidrumo
akademija“, kur atitinkamos srities profesionalai padeda
įvertinti dalyvių (dalyvaujančių valstybės institucijų)
poreikį, pataria parenkant į jį orientuotas veiklas ir
priemones antikorupcinei būklei gerinti, teikia
konsultacijas ir metodinę pagalbą, dalinasi gerąja
patirtimi. Naudojant dalyvių atsparumo korupcijai
vertinimo metodiką Departamentui buvo pateiktas
Atsparumo korupcijai vertinimo klausimynas, kuris
skirtas įvertinti Skaidrumo akademijos dalyvio
antikorupcinę būklę bei užtikrinti efektyvią pagalbą
siekiant stiprinti dalyvio atsparumą korupcijai.
Klausimynu siekiama identifikuoti sritis, kuriose

3.8
.

Tobulinti
aplinkos
apsaugos
valstybinę
kontrolę,
nustatant, kad
atliekų srities
ūkio subjektų
aplinkos
apsaugos
valstybinė
kontrolė būtų
vykdoma
remiantis
rizikos
vertinimo
ir
valdymo
principais.

Atlikti analizę, bendradarbiauti parengiant ir
patvirtinant Departamento vidines procedūras
ir (pagal analizės rezultatus, prireikus)
aplinkos ministro įsakymus dėl atliekų srities
ūkio subjektų aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės
vykdymo
remiantis
rizikos
vertinimo ir valdymo principais.

Trumpinių paaiškinimas:
AD – Administravimo departamentas
AKD – Aplinkos kokybės departamentas
AKKS – aplinkos kokybės kontrolės skyriai
AMKD – Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamentas
GIAS – Gamtos išteklių apsaugos skyrius
IT – Imuniteto tarnyba

AKD,
VOS
kartu
su
Aplinkos
apsaugos
politikos
įgyvendinimo
koordinavimo
grupe, Atliekų
politikos grupe.

2021 m.

Parengtos
Departamento vidinės
procedūros ir (pagal
analizės
rezultatus,
prireikus)
aplinkos
ministro įsakymai dėl
atliekų srities ūkio
subjektų
aplinkos
apsaugos valstybinės
kontrolės vykdymo.

tikslinga imtis veiksmų bei stiprinti taikomas
antikorupcines priemones. Ekspertui pateikus užpildytą
klausimyną, kurio rezultatus įvertinus 2021-06-25 kartu
su Skaidrumo akademijos eksperte-mentore Gintare
Rastene, Lietuvos transporto saugos administracijos
Teisės ir rizikų valdymo skyriaus vedėja, buvo
organizuotas nuotolinis pasitarimas (2021-06-29
pasitarimo protokolas Nr. AD2-59), pateiktos pastabos
ir pasiūlymai, aptariamas veiksmų planas. Artimiausiu
metu planuojamas dar vienas susitikimas, apie jo metu
pateiktus pasiūlymus pranešti AAD vadovybei, su kuria
planuojama suderinti tolimesnius galimus korupcijos
prevencijos veiklos sprendimus.
Įgyvendinama.
Departamente planuojama automatizuoti ūkinės veiklos
rizikingumo vertinimą. Planuojamai ūkio subjektų
rizikingumo vertinimo sistemai modelis kuriamas šiuo
metu
vykstančioje
GovTech
iniciatyvoje
https://govtechlab.lt/lt/challenge/kaip-inovatyviaivertinti-imoniu-keliama-rizika-aplinkai/. Įgyvendinus šį
projektą bus identifikuotas lėšų poreikis bazinės aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės informacinės sistemos
modernizavimui ar naujos sukūrimui.

KS – Komunikacijos skyrius
PPT – Pranešimų priėmimo tarnyba
PS – Personalo skyrius
TD – Teisės departamentas
Valdybos – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Marijampolės, Alytaus valdybos
VOS – Veiklos organizavimo skyrius

1

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2020-10-09 išvada Nr. 4-01-8110 dėl Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių valdybos ir jos struktūrinių padalinių vykdomos
kontroliuojamų ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės veiklos srityse (https://aad.lrv.lt/uploads/aad/documents/files/STT%20i%C5%A1vada%20%C5%A0iauli%C5%B3%20valdyba.pdf

