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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6 straips;niu, Korupcijos
rizikos analizds atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublil<os Vyriausybes 2002 m. spalio 8 d.
nutarimu Nr. 1601, 7 punktu, Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos minir;terijos (toliau Departamentas) atliktas korupcijos pasirei5kimo tikimybds nustartymas.
Analizuotas laikotarpis nuo 2018 m. rugsejo 30 d. iki 20I9t m. rugsejo 30 d.
Pagal Korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnyje nustatlrtus kriterijus, Departamento veiklos
sritis priskiriama prie sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, kadangi
analizuojamu laikotarpiu Departamento veikla atitinka 4 iS 7 Korupcijos prevencijos istatymo 6
straipsnio 4 dalyje nurodytq kriterijq:
1 pagrindines funkcijos yra kontroles ir prieZiDros vykdy'mas;
2. atskiry valstybes tarnautojq funkcijos, uZdaviniai, darbo ir sprendimq p,riernimo tvarka bei
atsakomybe nera i5samiai reglamentuoti;
3. veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq teisiq suteikimu ar
apribojimu;
4. daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos rralstybes ar savi.valdybes istaigos
patvirtinimo.
Korupcijos pasireiSkimo tikimybe egzistuoja Siuose padaliniuose pagal veiklos; sritis:
1. pagrindines funkcijos yra kontroles ar prieZiDros vykdymas - Apskaitos ir mokesdiq
kontroles departamentas, i kurio sudeti ieina regioniniai apskaitos ir mokesdir4 kontroles skyriai;
Aplinkos kokybes departamentas, i kurio sudet! ieina Atliekq tvarkymo skyrius, Gamtos iStekliq
apsaugos skyrius, Tar5os prevencijos ir cheminiq medZiagq korrtroles skyrius, regioniniai aplinkos
kontroles skyriai; valdybos, i kuriq sudeti ieina aplinkos apsaugos inspekcijos ir g;yvosios gamtos
apsaugos inspekcijos. Netiesiogiai - Teises departamentas, ikurio sudeti ieina Civiliniq bylq ir teises
skyrius bei regioniniai administraciniq bylq nagrinejimo skyriai - nagrineja administracines bylas,
teikia pretenzij as, ie5kinius, kontroliuoj a teismq sprendimq vykdlym4;
2. atskirq valstybes tarnautojq funkcijos, uZdaviniai, darb,c ir sprendimq prriernimo tvarka bei
atsakomybe nera iSsamiai reglamentuoti - kontroles funkcijos (pvz., tarnybiniq transporto priemoniq
kontroles reguliarumas, darbuotojq nusi5alinimq nuo sprendirnq priemimo, p,areigiinq sura5omrl
dokumentq (patikrinimo aktq, privalomqjq nurodymq ir kt.) teisingumo ir teisetumo kontroles
reguliarumas);
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2. veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq teisiq suteikimu ar
apribojimu - Gamtos i5tekliq apsaugos skyrius (leidimq naudoti nredZiokles plotq vienetus rengimas),
Departamento Inspekcijos (paZymq del imones likvidavimo iridavimas ir kt.), Gyvosios gamtos
apsaugos inspekcijos (leidimo naudoti medZiojamqitl gyv[nq i5teklius medZiokles plotq vienete
rengimas - komisijos nario teisdmis, medZiokles egzamino ,crganizavimas, neetatiniq aplinkos
apsaugos inspektoriq egzamino organizavimas);
3. daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybes ar savivaldybes istaigos
patvirtinimo - Administravimo departamentas (pvz., vieSqjq pirlcimq srityje - vykdant maZos vertes
supaprastintus pirkimus atlieka reikiamas su pirkimais susijusias procediiras), Apskaitos ir mokesdiq
kontroles departamentas, i kurio sudeti ieina regioniniai apskaritos ir mokesdiq kontroles skyriai;
Aplinkos kokybes departamentas, i kurio sudeti ieina Atliekq tvarkyrno skyrius, Gamtos i5tekliq
apsaugos skyrius, TarSos prevencijos ir cheminiq medZiagq kontroles skyrius, regioniniai aplinkos
kontroles skyriai; valdybos, i kuriq sudeti ieina aplinkos apsaugos inspekcijos ir gyvosios gamtos
apsaugos inspekcijos (puz., sura5ant administraciniq nusiZengirnq protokolus, Zalos skaidiavimq ir
pan.). Netiesiogiai - Teises departamentas, i kurio sudeti ieina Civiliniq bylq jr teises skyrius bei
regioniniai administraciniq bylq nagrinejimo skyriai (nagrinejant administracines bylas, teikiant
pretenzijas, ie5kinius ir pan.);
Departamento veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe,
nustatym4 ir vertinimo apra5ym4 atliko Departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimq
skyriaus vedeja Mante Ramanauskiene.

Korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymui naudotas dokumentq analizes metodas.
Atliekant korupcij os pasireiSkimo tikimybg, vertintos veiklos sritys :
l. Tarnybinio transporto naudojimas, naudojimo kontrole bei reglamenl.avimas, atitinkantis
Korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punkte numatyt4 kriterijq.
2. Teises medZioti suteikimo komisijos darbas, atitinkantis Korupcijos prevencijos istatymo
6 straipsnio 4 dalies 4 punkte numatyt4 kriterijq.
3. Patikrinimo metu vertintas aplinkos apsaugos valstybing kontrolg atJliekandiq pareigDnq
elgesio ir vieiqjq ir privadiq interesq derinimas, atitinkantis Korupcijos prevencijos istatymo 6
straipsnio 4 dalies 2 punkte numatyt4 kriterijq.
Analizuojamu laikotarpiu nebuvo nustatyta nei vieno korupcijos atvejo Departamente.
Specialiqjq tyrimq tarnybos vertinimu, i 5i kriterijq turetq patektii ir kitokie tapatarus pobiidZio, tadiau
maLiau pavojingi teises paZeidimai, uZ kuriuos numatyta administracine, tarnybine (drausmine) ar
kitokia teisine atsakomybe. PaZymetina, kad Departamente pasinaudojimo tarnybine padetimi
poZymiq pasitaike. Nustatyti trys atvejai, kada pareiglnai naudojosi tamybinemis transporto
priemonemis, paZeisdami nustatytas tvarkas. Pareigunq veiksmai ivertinti atliekant tarnybiniq
nusiZengimq tyrimus. Pareig[nams skirtos tarnybines nuobaudos. Be to, vie5oje erdveje pasirode
informacija del Departamento direktoriaus pavaduotojo galimos neteisetos veikl<ls priimant dovanas
i5 iikio subjektq bei paZymos dirbti su slapta informacija neiSdlavimo. Pradetas tarnybines veiklos
patikrinimas nera baigtas.
Departamentas per analizuojam4laikotarpitris kartus kreipesi i ikiteisminio tyrimo institucijas
del galimos korupcijos (du kartus del Departamento pareigunq. vien4 kart4 - dlel kitos institucijos
pareigtino veiksmq).
fvertinus tai, kad korupcijos atvejq analizuojamu laikota4riu Departamente nebuvo nustatyta,
bet atsiZvelgiant i tai, kad korupcijos prevencijos priemones, atsii:velgiant ijq pob[di bei efektyvum4,
turi brlti taikomos ir uZtikrinamas jq tgstinumas, Departamentlo direktoriaus 11019 m. kovo 4 d.
isakymu Nr. ADI -49 patvirtintas Departamento 2019 metq korupcijos prevencijo,s priemoniq planas.
Taip pat, siekiant korupcijos prevencijos tikslq, Departamentas 2019 m. kovo I d, raStu Nr. (6)-AD53885 teike pasiulymus Aplinkos ministerijos sistemos kovos sru korupcija programos 2018-2020
metq igyvendinimo priemoniq plano pakeitimui.
Departamentas funkcijas nagrinejamu laikotarpiu vykde vadovaudamasis i2019 m. kovo 21 d.
isakymu Nr. Dl-158 ,,Del Aplinkos ministerijos ir jai pavaldZiq istaigq 2019-qjq metq veiklos planq
patvirtinimo". Departamento 2019 metq veiklos planas patallpintas Departamento intemetineje

svetaineje.

Departamento direktorius 2018 m. liepos 12 d. isakymu lrlr. AD1-61 patvirtino Ukio subjektq
veiklos planiniq ir neplaniniq patikrinimq, vykdant aplinkos apsraugos valstybinti kontrolg taisykles,
kurios patalpintos Departamento interneto svetaineje su visais pakeitimais. Paskutiniai pakeitimai
padaryti 2018 m. lapkridio 2 d,.,Departamento direktoriaus !sak1'mu Nr. AD1-165.
Departamento direktorius 2019 m. balandZio 24 d. lsakynru Nr. AD1-90 patvirtino Vie5qjq ir
privadiq interesq derinimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos rninisterijos tvarkos
apra5E.

Departamento direktoriaus 2018 m. lapkridio 13 d. isakynLu Nr. AD1 -172 patvirtintos Elgesio
su dovanomis principq taikymo Aplinkos apsaugos departamente prie Ap,linkos ministerijos
darbuotoj ams rekomendacij os, su kuriomis supaZindinti visi darbuotoj ai.
Atliekant korupcijos prevencijos pasirei5kimo tikimybes rLustatym4, iSanalizuotos pagrindines
nagrinejamu laikotarpiu aktualios sritys, kuriose tikslinga atlikti pakeitimus, atsiZvelgiant i galim4
korupcijos pasirei5kimq,. PaLyma apie korupcijos pasirei5kinno tikimybes nustatym4 Aplinkos
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiklos srityse 2019 metais pridedama.

ISv,tuos:
Atlikus teises aktq, reglamentuojandiq teises medZioti surleikimo komisijos darb4, tarnybinio
transporto naudojimo ir kontroles, pareigiinq elgesio ir viesqjq ir privadiq irnteresq derinim4 ir
atsiZvelgus i korupcijos tikimybes nustatymo apra5ym4, Departarnentas imsis Siq veiksmq korupcijos
pasirei5kimo tikimybei sumaZinti:
l. Pakeis Departamento direktoriaus 2019 m. balandZio 2,1 d. isakymu Nr. ADI-90 patvirtint4
Vie5qjq ir privadiq interesq derinimo Aplinkos apsaugos deparlamente prie Aplinkos ministerijos
tvarkos apraS4, kuriame aiSkiai reglamentuos nusiSalinimo ir tolimesniq veiksmq procedDras.
2. Organizuos mokymus darbuotojams vieSqjq ir privadiq interesq derinimo tema. Konsultuos
darbuotojus tarnybinio transporto naudojimo klausimais ir viesins nustatytus tarnybinius
nusiZengimus Sioje srityje.
3. Departamento tvarkose numatys Departamento padaliniq sura5omq dokumerntq teisetumo ir
teisingumo kontroles kriterijus ir reguliarum4.
4. Reglamentuos tarnybinio transporto priemoniq kontrolOs kriterijus (patikrirrimq procent4 ir
reguliarum4).
5. Departamento taisyklese / tvarkose numatys priemong, kad visq teises medZioti suteikimo
(medZiotojq egzaminq) komisijq darbe stebetojq teisemis dalyvautq Korupoijos prevr:ncijos ir vidaus
tyrimq skyriaus specialistai arba biitq daromas egzamino vaizdo iraSas.
6. Atlikdamas 2019-2020 metq korupcijos rizikos nurstatymo apraSyrn4, Departamentas
i5analizuos teises aktus, reglamentuojandius gyvosios gamtos aplinkos apsaugos lcontroles (reidq
vykd5rmo, daiktq paemimo reglamentavim4, konfiskuotq daiktqtvarkym4 ir pan.) reikalavimus.
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