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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIAUS 2020 M. RUGPJŪČIO 17 D.
PAŽYMOS NR. 4D-2020/1-692 REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO
2020 m. rugpjūčio 20 d. Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos (toliau –
Departamentas) gauta Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pažyma „Dėl X skundo prieš
Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos“ Nr. 4D-2020/1-692 (toliau – Pažyma),
reg. Nr. AD4-17255.
Atsižvelgdami į Pažymoje 16.1 papunktyje nurodytas rekomendacijas teisės aktų nustatyta
tvarka pakartotinai išnagrinėti X (toliau – Pareiškėja) 2020 m. gegužės 13 d. prašymą ir pateikti teisės
aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą, informuojame, kad Pareiškėjos minėtas prašymas
Departamento Imuniteto tarnybos buvo išnagrinėtas pakartotinai ir pateiktas išsamus teisės aktų
reikalavimus atitinkantis atsakymas.
Vykdant Seimo kontrolieriaus Pažymoje 16.2. papunktyje pateiktas rekomendacijas imtis
priemonių, kad ateityje Departamente panašūs atvejai, aptarti Pažymoje, nepasikartotų, o nagrinėjant
pareiškėjų kreipimusis būtų laikomasi teisės aktų nustatytos tvarkos ir terminų, informuojame, kad
Departamento struktūrinių padalinių, vykdančių aplinkos apsaugos kontrolę, vadovai įpareigoti per 10
darbo dienų šioje Seimo kontrolieriaus pažymoje nustatytus trūkumus dėl prašymų ir skundų
nagrinėjimo bei atsakymų teikimo į juos reikalavimus aptarti su darbuotojais ir surašyti pasitarimo
protokolus.
Taip pat Departamento aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių padalinių vadovams
nurodyta sugriežtinti gaunamų prašymų ir skundų nagrinėjimo bei teikiamų atsakymų pareiškėjams
kontrolę.
Atsižvelgiant į tai, kad neretai pareiškėjai su prašymu ar skundu tiesiogiai elektroniniu paštu
kreipiasi į konkretų pareigūną, nežinodami apie jo galimą nedarbingumą, dėl ko prašymai ar skundai
neužregistruojami ir nenagrinėjami arba nagrinėjami praleidus nustatytus terminus, vadovaujantis
Departamento direktoriaus 2019 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. AD1-194 patvirtintu Atostogų, papildomų
poilsio dienų ir kitų lengvatų suteikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 20 punktu: „Darbuotojas
pasirūpina, kad, jam nesant darbe, VDVIS vartotojo profilyje būtų užpildyta skiltis „Pavadavimas“ ir
elektroninio pašto nustatymuose adresu https://mail.am.lt/ – atitinkamas automatinis atsakymas. Jei
darbuotojas to neatlieka, padalinio vadovas užtikrina, kad nesančio darbuotojo pavadavimas būtų
pažymėtas VDVIS (informuoja Personalo skyriaus dokumentų registratores) ir elektroninio pašto
peradresavimą (informuoja Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus informatikus)“,
Departamento struktūrinių padalinių vadovams pasiūlyta priminti pavaldiems pareigūnams įsakyme
nustatytą tvarką.
Dėl viešos informacijos (ataskaitų) skelbimo Departamento interneto svetainėje
(http://aad.lrv.lt/lt/) apie 2020 m. I ir II ketvirtį atliktus ūkio subjektų patikrinimus ir jų rezultatus
pažymime, kad pagal Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. AD1-1 patvirtintų
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Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų vykdant aplinkos apsaugos valstybinę
kontrolę taisyklių 38 punkto nuostatas: „Pasibaigus metų ketvirčiui, per 10 darbo dienų interneto
svetainėje http://aad.lrv.lt/lt/ paskelbiama Ūkio subjektų patikrinimo rezultatų ataskaita (toliau –
Ataskaita), kurioje turi būti nurodyti tikrintų ūkio subjektų pavadinimai, patikrinimo data,
aplinkosauginio pažeidimo pobūdis, taikytos teisinio poveikio priemonės ir kita aktuali informacija.
Skelbiant Ataskaitą, privaloma užtikrinti ūkio subjektų teisėtų interesų apsaugą.“, tačiau dėl ūkio
subjektų teisėtų interesų apsaugos įgyvendinimo sudėtingumo viešai pateikti informaciją apie
nepatvirtintus, neįsiteisėjusius aktus ar iš anksto nurodyti, kokie sprendimai bus priimti nebaigtų
procedūrų stadijoje negalime, kadangi būtų pažeistos tikrinamo subjekto teisės į gynybą; rodytų
išankstinį institucijos nusistatymą dėl patikrinimo baigties, neįvertinant tikrinamo subjekto
paaiškinimų, pastabų; ir ateityje sudarytų pagrindą ūkio subjektui motyvuoti institucijos
neobjektyvumu, todėl Departamento direktorės 2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. AD1-171 sudaryta
darbo grupė Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų vykdant aplinkos apsaugos
valstybinę kontrolę taisyklių projektui parengti.
PRIDEDAMA:
1. 2020 m. rugsėjo 4 d. tarnybinis pranešimas Nr. BDR-5375 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolieriaus 2020 m. rugpjūčio 17 d. pažymos Nr. 4D-2020/1-692 rekomendacijų įgyvendinimo“, 2
lapai.
2. 2020 m. rugsėjo 8 d. Departamento raštas Nr. (6)-AD5-15269 „Dėl informacijos pateikimo“,
2 lapai.
3. 2019 m. lapkričio 7 d. Departamento raštas Nr. (5)-AD5-20149 „Dėl Aplinkos ministro 2011
m. vasario 18 d. įsakymu Nr. D1-145 patvirtinto Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių
patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašo“, 3 lapai.
4. 2020-06-23 įsakymas Nr. AD1-171 „Dėl darbo grupės Ūkio subjektų veiklos planinių ir
neplaninių patikrinimų vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę taisyklių projektui parengti“, 1
lapas.
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