
               PATVIRTINTA 

               Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  

               2018 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. D1-193 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

2018–2020 METAMS PLANAS  
 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

I. Teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, statinių statybą, statybų valstybinę priežiūrą, statinių atnaujinimą (modernizavimą) ir kt., 

tobulinimas 

1.  Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymo pakeitimo įstatymą, 

kuriame būtų nustatytos ekonominės 

sankcijos, proporcingos statybos mastui ir 

pažeidimo dydžiui. 

 

Siekiama statybos proceso ir 

statybos dalyvių teisių ir pareigų 

teisinį reguliavimą padaryti 

efektyvesnį, sumažinti 

korupcijos pasireiškimo 

galimybes nustatant ekonomines 

sankcijas, proporcingas statybos 

mastui ir pažeidimo dydžiui. 

 

Parengtas ir patvirtintas 

teisės aktas, užtikrins 

efektyvesnį statybos 

proceso ir statybos 

dalyvių teisių ir pareigų 

teisinį reguliavimą, 

sumažins korupcijos 

pasireiškimo tikimybes 

nustatant ekonomines 

sankcijas, proporcingas 

statybos mastui ir 

pažeidimo dydžiui. 

2018 m. Statybos ir teritorijų 

planavimo 

departamentas 

 

2. Parengti ir pateikti teisės aktų pakeitimo 

projektus dėl statinių projektų viešinimo 

supaprastinant ir suvienodinant projektų 

viešinimo procedūras iki statybą leidžiančių 

Sudaryti sąlygas informacinėje 

sistemoje „Infostatyba“ viešinti 

statinių projektus, siekiant 

sudaryti piliečiams bei 

Parengti teisės aktų 

projektai, kuriais 

didinamas skaidrumas ir 

viešumas, mažinama 

2018 m. Statybos ir teritorijų 

planavimo 

departamentas 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

dokumentų išdavimo. nevyriausybinėms 

organizacijoms galimybę 

aktyviai dalyvauti  statybos 

procese, mažinti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę išduodant 

statybą leidžiančius 

dokumentus.   

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė išduodant 

statybą leidžiančius 

dokumentus. 

3.  Atsisakyti funkcijų, susijusių su pažymų apie 

statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo 

esminių statinio (-ių) projekto sprendinių 

išdavimu ir deklaracijų apie statybos 

užbaigimą tvirtinimu (Statybos įstatymo ir 

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės 

priežiūros įstatymo bei juos įgyvendinančių 

teisės aktų pakeitimų projektų parengimas, 

informacinių sistemų atnaujinimas ir kt.). 

 

Tikslas – didinti teritorijų 

planavimo ir statybos 

valstybinės priežiūros 

efektyvumą užtikrinant 

optimalią aplinkai ir visuomenei 

didžiausią riziką turinčių 

objektų valstybinę priežiūrą, 

mažinti korupcijos pasireiškimo 

tikimybę VTPSI prie AM. 

 

Uždavinys – įvykdyti reikiamus 

veiksmus, kad VTPSI prie AM  

būtų atsakinga už statybos darbų 

užbaigimo tinkamumo fakto 

patvirtinimą tik tais atvejais, kai 

baigiama ypatingų, didžiausią 

riziką aplinkai ir visuomenei 

keliančių objektų statyba 

Kokybiškesnė ypatingų, 

aplinkai ir visuomenei 

didžiausią riziką 

keliančių objektų 

valstybinė priežiūra, 

efektyvesnė VTPSI prie 

AM teisės aktų 

normomis priskirtų 

vertybių apsauga, 

sumažėjusi 

administracinė našta 

ūkio subjektams, 

konkurencinga aplinka 

privačiame sektoriuje, 

didesnis procesų, 

susijusių su statybos 

užbaigimu, 

operatyvumas. 

2018 m.  

 

Aplinkos ministerija 

 

Valstybinė teritorijų 

planavimo ir statybos 

inspekcija prie 

Aplinkos ministerijos,  
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

(perduoti pažymos apie statinio 

statybą be nukrypimų nuo 

esminių statinio projekto 

sprendinių išdavimo ir 

deklaracijos apie statybos 

užbaigimą tvirtinimo funkcijas 

ekspertizės įmonėms). 

4. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir 

statybos valstybinės priežiūros informacinės 

sistemos „Infostatyba“, Teritorijų planavimo 

dokumentų registro (TPDR) ir Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo dokumentų 

rengimo ir teritorijų planavimo proceso 

valstybinės priežiūros informacinės sistemos 

(toliau – TPDRIS) tobulinimas padidinant 

prašymų, susijusių su teritorijų planavimu ir 

statyba, pateikimą nuotoliniu būdu dalį. 

Tikslas – didinti statybą 

leidžiančių dokumentų išdavimo 

ir statybos valstybinės 

priežiūros procesų skaidrumą ir 

viešumą.  

 

Uždavinys – didinti nuotoliniu 

būdu per informacines sistemas 

pateiktų prašymų dalį. 

Padidės 3 proc. 

nuotoliniu būdu per 

informacines sistemas 

pateiktų prašymų dalis; 

didesnis paslaugų 

suteikimo operatyvumas, 

mažesnė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

teritorijų planavimo ir 

statybos srityse. 

2020 m.  

 

Aplinkos ministerija 

 

Valstybinė teritorijų 

planavimo ir statybos 

inspekcija prie 

Aplinkos ministerijos 

 

5.  VTPSI prie AM ikiteisminių ginčų 

nagrinėjimo komisijų įteisinimas parengiant 

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės 

priežiūros įstatymo pakeitimo projektą.  

Tikslas – gerinti ginčų, susijusių 

su teritorijų planavimo ir 

statybos teisiniais santykiais, 

nagrinėjimo kokybę, didinti 

ginčų nagrinėjimo objektyvumą. 

 

Uždavinys – pakeisti Teritorijų 

planavimo ir statybos 

Padidėjęs klientų 

pasitikėjimas VTPSI prie 

AM veikla ir jos 

kompetencijomis, 

sutrumpėjęs kai kurių 

probleminių teisinių 

santykių išsprendimo 

terminas, efektyvesnė 

2018 m. Aplinkos ministerija 

 

Valstybinė teritorijų 

planavimo ir statybos 

inspekcija prie 

Aplinkos ministerijos  
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

valstybinės priežiūros įstatymą 

įteisinant VTPSI prie AM 

ikiteismines teritorijų planavimo 

ir statybos ginčų nagrinėjimo 

komisijas. 

pranešėjų interesų ir 

VTPSI prie AM teisės 

aktų normomis priskirtų 

ginti vertybių apsauga. 

6. Pakeitus Statybos įstatymą, 

sudaryti teisines, administracines, finansines 

sąlygas viešinti Lietuvos Respublikos 

statybos leidimų ir statybos valstybinės 

priežiūros informacinėje sistemoje 

„Infostatyba“ atitinkamas statinio projekto 

dalis, su teritorijų planavimu ir statyba 

susijusių informacinių sistemų priemonėmis 

centralizuotai ir viešai stebėti teritorijų 

planavimą, vizualizuoti 3D formatu detaliųjų 

planų sprendinius, siekiant užtikrinti neteisėtų 

statybų prevenciją ir skaidrumą. 

Tikslas – didinti teritorijų 

planavimo ir statybą leidžiančių 

dokumentų išdavimo procesų 

viešumą, sumažinti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę teikiant 

administracines paslaugas 

teritorijų planavimo ir statybos 

srityse, užtikrinti efektyvią 

neteisėtų statybų prevenciją, 

skatinti aktyvesnį visuomenės 

įsitraukimą į teritorijų 

planavimo ir statybos procesus 

taip užtikrinant efektyvesnę 

viešojo intereso apsaugą. 

 

Uždavinys – viešinti bei 

užtikrinti galimybes stebėti 

teritorijų planavimo ir statybą 

leidžiančių dokumentų išdavimo 

procesus. 

Įdiegti duomenų 

atvėrimui reikiami 

funkcionalumai, 

padidėjęs visuomenės 

pasitikėjimas AM ir 

VTPSI veikla, padidėjęs 

visuomenės 

informuotumas apie 

aplinkos formavimo 

procesus, padidėjęs 

teritorijų planavimo ir 

statybą leidžiančių 

dokumentų išdavimo 

procesų skaidrumas, 

vidutiniu ir ilguoju 

laikotarpiu – sumažėjęs 

neteisėtai išduotų statybą 

leidžiančių dokumentų 

skaičius. 

2020 m. Aplinkos ministerija 

 

Valstybinė teritorijų 

planavimo ir statybos 

inspekcija prie 

Aplinkos ministerijos  
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

II. Teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą ir jų reikalavimų vykdymo kontrolę, tobulinimas 

1.  Laidavimo draudimo sutarties ar banko 

garantijos sumos apskaičiavimo tvarkos 

parengimas. 

Nustatyti laidavimo draudimo 

sutarties ar banko garantijos 

sumos apskaičiavimo, 

atsižvelgiant į išlaidų rūšis, 

tvarką.  

 

Laidavimo draudimo 

sutarties ar banko 

garantijos suma turi 

padengti išlaidas įmonės 

bankroto atveju, kai 

įmonė privalo nutraukti 

atliekų naudojimo ar 

šalinimo veiklą. 

Laidavimo draudimo 

sutartis ar banko 

garantija privaloma 

visoms atliekų 

naudojimą ar šalinimą 

vykdančioms įmonėms. 

2018 m. IV 

ketv. 

Atliekų departamentas 

2. Parengti Lietuvos Respublikos atliekų 

tvarkymo įstatymo pakeitimą dėl 

regioninių atliekų tvarkymo kainų 

nustatymo, regioninių atliekų tvarkymo 

įrenginių operavimo, gaminių ir pakuočių 

atliekų iš mišraus komunalinio atliekų 

srauto finansavimo gamintojų ir 

importuotojų lėšomis. 

Tikslas - perduoti Valstybinei 

kainų ir energetikos kontrolės 

komisijai regioninių kainų 

apskaičiavimo funkcijas, 

nustatyti savivaldybių ir 

gamintoju ir importuotojų 

atsakomybę komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemose. 

 

 

Regioninės komunalinių 

atliekų tvarkymo kainos 

bus apskaičiuojamos, 

tvirtinamos ir 

išdalinamos 

savivaldybėms 

nepriklausomos 

institucijos Valstybinės 

kainų ir energetikos 

komisijos; savivaldybės 

2018 m.  Atliekų departamentas 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

 

 

 

 

galės pasirinkti kaip 

operuoti regioniniais 

komunalinių atliekų 

tvarkymo įrenginiais; 

nustatant paslaugų 

kainas bus kaskart 

vertinamos investicijos 

ir jų efektyvumas, 

apskaičiuojamos tikslios 

paslaugų kainos ir kt. 

3. Parengti Lietuvos Respublikos atliekų 

tvarkymo įstatymo pakeitimą dėl didelio 

gabarito atliekų surinkimo aikštelėse 

surinktų padangų atliekų dalinio 

finansavimo gamintojų ir importuotojų 

lėšomis. 

 

Tikslas – nustatyti pareigas 

padangų gamintojams ir 

importuotojams finansuoti 

gaminių ir pakuočių tvarkymą 

didelio gabarito atliekų 

priėmimo aikštelėse. 

Gamintojai ir 

importuotojai padengs 

didelio gabarito atliekų 

priėmimo aikštelių 

sąnaudas, kurių dalis 

šiuo metu 

įskaičiuojamos į 

gyventojų mokamas 

rinkliavas už 

komunalinių atliekų 

tvarkymą. 

2018 m.  Atliekų departamentas 

4. Parengti Lietuvos Respublikos pakuočių ir 

pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 

pakeitimą. 

 

Tikslas - praplėsti kontrolės 

tarybų įgaliojimus ir siekti, kad 

įrodantys dokumentai būtų 

išrašomi už realiai į rinką 

Pakuočių gamintojus ir 

importuotojus 

atstovaujančios 

organizacijos turės 

2018 m. Atliekų departamentas 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

patiektų pakuočių atliekų 

sutvarkymą.  

 

įtraukti šiuo metu 

įsteigtas kontrolės 

tarybas į jų rengiamų 

sistemos organizavimo 

plano, finansavimo 

schemos ir visuomenės 

švietimo programos 

procesą; 

-užstato už vienkartines 

ir užstato už 

daugkartines pakuotes 

administratoriai privalės 

įsteigti kontrolės 

tarybas ir jas įtraukti į 

administratorių 

rengiamų sistemos 

organizavimo plano, 

finansavimo schemos ir 

visuomenės švietimo 

programos procesą; 

- įrodančių dokumentų 

išdavimas bus 

skaidresnis, kadangi 

kontrolės tarybose 

dalyvaus tiek gamintojų 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

ir importuotojų atliekų 

tvarkytojų, perdirbėjų 

atstovai, tiek 

savivaldybės ir 

Vyriausybės 

nepriklausomi deleguoti 

asmenys, kurie tiesiogiai 

dalyvaus tiek rengiant 

organizavimo planą, 

finansavimo schemą ir 

visuomenės švietimo 

programą, tiek dalyvaus 

atliekų tvarkymo proceso 

stebėsenoje. 

5. Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2013-05-20 įsakymu Nr. D1-359 „Dėl gaminių 

ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių 

dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ patvirtinto Gaminių ir (ar) 

pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių 

dokumentų išrašymo tvarkos aprašą. 

 

Tikslas - prioritetą skirti atliekų 

tvarkytojų išrašiusių atliekų 

sutvarkymą įrodančius 

dokumentus kontrolei. 

Numatyta prievolė 

kasmet tikrinti atliekų 

tvarkytojus  išrašiusius 

atliekų sutvarkymą 

įrodančius dokumentus. 

Kitų atliekų tvarkytojų 

tikrinimo periodiškumas 

priklausys nuo nustatytos 

rizikos.  

2018 m.  Atliekų departamentas 

6. Pakeisti Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas 

1999 m. liepos 14 d. aplinkos ministro įsakymu 

Nustatyti, kad esant neaiškios 

sudėties atliekų ar atliekų, dėl 

Kilus įtarimams dėl 

atliekų kilmės ir sudėties 

2018 m. Atliekų departamentas 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“. 

kurių pavojingumo kyla ginčų ir 

atliekų turėtojas negali įrodyti, 

kad atliekos nepavojingos – 

atliekos turėtų būti laikomis 

pavojingomis. 

ar ginčams, RAAD 

pareigūnai neprivalės 

tikrinti ar pakartotinai 

patikrinti, ar tikrinamo 

ūkio subjekto laikomos 

atliekos pavojingos, ar 

ne, kas paspartins 

susidariusių atliekų 

tinkamą sutvarkymą ir 

sumažins teisminių ginčų 

skaičių.  

7. Pateikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos 

atliekų tvarkymo užduočių (toliau – Atliekų 

tvarkymo užduotys) vykdymo rezultatų 

apskaičiavimo ir įvertinimo terminų 

nustatymo (dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo 

Nr. 61 „Dėl dokumentų, įrodančių, kad 

elektros ir elektroninės įrangos atliekų 

tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų 

reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos 

dokumentus, kaupimo, naudojimo ir 

grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų tvarkymo 

užduočių nustatymo“ pakeitimo). 

Nustatyti terminus iki kada turi 

būti apskaičiuojamas ir 

įvertinamas Atliekų tvarkymo 

užduočių vykdymo rezultatas.  

Atliekų tvarkymo užduotys turi 

būti įvertintos, kai priežiūrą 

atliekančios institucijos atliks 

atliekų tvarkytojų patikrinimus 

ir priims sprendimus dėl 

neteisėtai išrašytų gaminių (ar) 

pakuočių atliekų sutvarkymą 

patvirtinančių dokumentų ir 

informuos licencijuotų 

organizacijų kontrolę atliekančią 

Atliktų licencijuotų 

organizacijų dėl 

licencijuojamos veiklos 

sąlygos – Atliekų 

tvarkymo užduočių 

vykdymas – patikrinimų 

rezultatai bus galutinai, 

patikimi ir teisingi.  

 

2018 m. Aplinkos apsaugos 

agentūra  
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

instituciją. 

8. Pateikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos 

atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – 

Įstatymas) pakeitimo numatant išimtį 

netaikyti licencijuotoms organizacijoms 

įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo 

sustabdymą, kai yra sumokamas mokestis už 

aplinkos teršimą. 

Nustatyti išimtį netaikyti 

licencijuotoms organizacijoms 

įspėjimo apie galimą licencijos 

galiojimo sustabdymą, kai 

nesilaikoma licencijuojamos 

veiklos sąlygos – vykdyti 

Atliekų tvarkymo  užduotis, jei 

sumokamas aplinkos taršos 

mokestis už aplinkos teršimą. 

Nustatyta išimtis, kai 

patikrinimo metu 

licencijuotai 

organizacijai, jos veiklos 

patikrinimo metu 

nustačius, kad 

licencijuota organizacija 

nesilaikė licencijuojamos 

veiklos sąlygos – 

vykdyti Atliekų 

sutvarkymo užduotis, ir 

gavus informaciją ir ją 

patvirtinančius 

dokumentus, kad 

gamintojai ir 

importuotojai sumokėjo 

mokestį už aplinkos 

teršimą, netaikytinas 

įspėjimas apie galimą 

licencijos galiojimo 

sustabdymą. 

2019 m. Aplinkos apsaugos 

agentūra 

9. Pateikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. 

įsakymo Nr. D1-576 „Dėl Gamintojų ir 

Finansavimo taisyklėse nustatyti 

banko garantijos ar laidavimo 

draudimo sutarties sąlygas, 

Banko garantijos ar 

laidavimo draudimo 

sutarties galiojimas 

2018 m. Aplinkos apsaugos 

agentūra 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

importuotojų organizacijoms išduodamų 

dokumentų, įrodančių, kad elektros ir 

elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir 

akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti 

netinkamų transporto priemonių tvarkymas 

bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, 

lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, 

naudojimo ir grąžinimo taisyklių 

patvirtinimo“ (toliau – Finansavimo 

taisyklės) pakeitimo. 

 

 

užtikrinančias banko garantijos 

ar laidavimo draudimo sutarties 

naudos gavėjo teisę pasinaudoti 

nurodytais dokumentais, kai 

nustatoma, kad neįvykdytos 

Atliekų tvarkymo užduotys. 

licencijuojamos veiklos 

laikotarpiui iki jos 

nutraukimo ar 

pasibaigimo  užtikrins 

gamintojo atsakomybės 

principo įgyvendinimą 

kai patikrinimo metu 

nustatoma, kad 

nesilaikoma 

licencijuojamos veiklos 

sąlygos – įvykdyti 

Atliekų tvarkymo 

užduotis. 

III. Teisės aktų, reglamentuojančių ES paramos administravimą, tobulinimas 

1. Parengti 2014-2020 metų Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų administravimo Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijoje vidaus 

procedūrų aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2015 m. 

gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-372 „Dėl 2014–

2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų administravimo Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerijoje vidaus procedūrų 

aprašo tvirtinimo“, pakeitimą. 

 

Didinti skaidrumą priimant 

sprendimus skirstant ES 

struktūrinių fondų lėšas. 

 

 

Asmenų, dalyvaujančių 

sprendimų skirstant ir 

naudojant ES 

struktūrinių fondų lėšas 

priėmime, periodiškas 

veiklos patikrinimas, 

siekiant nustatyti, kaip 

jie laikosi Viešųjų ir 

privačių interesų 

derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo ir kitų 

2018 m. 

 

Europos Sąjungos 

paramos 

administravimo 

departamentas  
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

 teisės aktų reikalavimų, 

pašalintos sąlygos 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybei. 

IV. Teisės aktų, reglamentuojančių žemės gelmių išteklių naudojimą ir kontrolę, tobulinimas 

1. Parengti ir priimti Lietuvos Respublikos 

žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymą. 

Peržiūrėti ir patobulinti žemės 

gelmių srities reglamentavimą, 

įtvirtinti institucijų funkcijas, 

pašalinti sąvokų kolizijas, 

nustatyti aiškų ir skaidrų 

leidimų tirti ir naudoti žemės 

gelmes išdavimo, jų galiojimo 

sustabdymo, galiojimo 

sustabdymo panaikinimo ir 

leidimų galiojimo panaikinimo 

reglamentavimą. 

Įtvirtintos politiką 

formuojančios ir 

įgyvendinančios 

institucijos funkcijos, 

aiškiai suformuluotos 

sąvokos, patobulinta 

leidimų išdavimo 

sistema. 

 

2018 m. Vandenų ir žemės 

gelmių departamentas  

Lietuvos geologijos 

tarnyba prie Aplinkos 

ministerijos 

 

(už priėmimą 

atsakingas Lietuvos 

Respublikos Seimas) 

2. Parengti Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimu 

Nr. 1433, pakeitimo projektą ir pateikti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti. 

Patikslinti Leidimų tirti žemės 

gelmes išdavimo taisyklių 

nuostatas dėl dokumentų, 

kuriuos privalu pateikti siekiant 

gauti leidimą: papildyti pareiga 

leidimų turėtojams pranešti apie 

atleistus ir naujai priimtus 

specialistus, numatyti, kad 

Aiškiau reglamentuota 

leidimų tirti žemės 

gelmes procedūra, 

sumažinama galimybė 

vykdyti veiklą neturint 

reikiamų specialistų. 

2019 m. Lietuvos geologijos 

tarnyba prie Aplinkos 

ministerijos 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

informacija apie išduotus 

leidimus skelbiama Lietuvos 

geologijos tarnybos prie 

Aplinkos ministerijos interneto 

svetainėje. 

 

V. Teisės aktų, reglamentuojančių saugomų teritorijų tvarkymą ir apsaugos kontrolę, tobulinimas 

1.  Parengti Lietuvos Respublikos saugomų 

teritorijų įstatymo pakeitimo projektą. 

Tikslas - optimizuoti  saugomų  

teritorijų  valdymą. 

Uždaviniai: 

- sudaryti sąlygas apjungti RP 

direkcijas į regioninius centrus; 

- sudaryti sąlygas efektyviau 

panaudoti valstybinių parkų ir 

rezervatų specialistus 

regionuose. 

Aiškesnė ir efektyvesnė  

valdymo sistema, 

sudarytos  galimybės  

apjungti bendrąsias  RP  

direkcijų funkcijas, 

greitesnis ir  skaidresnis  

interesantų aptarnavimas 

ir  projektų derinimas. 

2018 m. Gamtos apsaugos ir 

miškų departamentas 

Valstybinė saugomų 

teritorijų tarnyba prie 

Aplinkos ministerijos 

VI. Teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę (miškų, gyvosios gamtos, ūkio subjektų ir kt.), tobulinimas 

1. Reorganizuoti regionų aplinkos 

apsaugos departamentus siekiant 

optimizuoti ir efektyvinti kontrolės 

mechanizmą. 

 

Tikslas –  optimizuoti aplinkos 

apsaugos valstybinės kontrolės 

mechanizmą, siekiant efektyvios 

ir skaidrios aplinkos apsaugos 

valstybinės kontrolės. 

Optimizuotos aplinkos 

apsaugos valstybinės 

kontrolės funkcijos, jų 

koordinavimą vykdant 

centralizuotai. 

2018–2019 m.  Aplinkos ministerija  

2. Siekiant tobulinti Aplinkos ministerijos Apibrėžti būdus (priemones), Parengta tvarka nustatys 2018 m. Veiklos priežiūros 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

rizikos valdymą, parengti Aplinkos 

ministerijos vidaus kontrolės tvarkos aprašą. 

leidžiančius nustatyti Aplinkos 

ministerijos struktūrinių 

padalinių, pavaldžių įstaigų ir 

įstaigų prie Aplinkos 

ministerijos veiklos trūkumus ir 

juos šalinti, sumažinti konkrečių 

rizikos veiksnių įtaką. 

priemones, leidžiančias 

nustatyti Aplinkos 

ministerijos struktūrinių 

padalinių, pavaldžių 

įstaigų ir įstaigų prie 

Aplinkos ministerijos 

veiklos trūkumus, jų 

pašalinimo būdus ir kt. 

skyrius 

3. Parengti Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 

D1-145 „Dėl ūkio subjektų veiklos planinių ir 

neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos 

apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų 

aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. 

įsakymo Nr. 327 „Dėl kontroliuojamų 

objektų tikrinimo dažnumo nustatymo 

regionų aplinkos apsaugos departamentuose 

tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios“ 

pakeitimą.  

Pašalinti teisės akto spragas, 

kurios sudaro sąlygas galimai 

korupcijai. 

Pakeistas teisės aktas 

sudarys sąlygas 

efektyviau vykdyti 

aplinkos apsaugos 

valstybinę kontrolę, 

sumažins sąlygas 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybei.  

2018 m.  Veiklos priežiūros 

skyrius 

4. Parengti ir patvirtinti aplinkos ministro 

įsakymu Privalomųjų nurodymų surašymo 

tvarką. 

Užtikrinti teisingą privalomųjų 

nurodymų pildymą, pašalinti 

spragas galimai korupcijai. 

Patvirtinta tvarka 

užtikrins teisingą 

privalomųjų nurodymų 

surašymą. 

2018 m. Veiklos priežiūros 

skyrius 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

5. Parengti Lietuvos Respublikos miškų 

įstatymo pakeitimo projektą, kuriame bus 

numatyta atvejai, kada atsisakoma leidimų, 

pranešimų kirsti mišką, atvejai, kai vykdant 

miško kirtimus, nereikės rengti vidinės 

miškotvarkos projekto. 

Supaprastinti administracines 

procedūras, pašalinti spragas 

galimai korupcijai. 

Parengtas ir priimtas 

Lietuvos Respublikos 

miškų įstatymo 

pakeitimas leis atsisakyti 

dalies leidimų, 

pranešimų kirsti mišką, 

bus nustatyti atvejai, kai 

vykdant miško kirtimus, 

nereikės rengti vidinės 

miškotvarkos projekto.  

2019 m. Gamtos apsaugos ir 

miškų departamentas 

6. Pakeisti Prekybos valstybiniuose miškuose 

pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo 

liekanomis tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 

lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 972 „Dėl 

Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta 

žaliavine mediena ir miško kirtimo 

liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Tobulinti didmeninės prekybos 

mediena aukcionų organizavimo 

tvarką, didinant proceso 

skaidrumą ir efektyvumą. 

Parengtas ir priimtas 

Prekybos valstybiniuose 

miškuose pagaminta 

žaliavine mediena ir 

miško kirtimo 

liekanomis tvarkos 

aprašo pakeitimas, 

sudarys sąlygas 

skaidresnei ir 

efektyvesnei didmeninei 

prekybai mediena. 

2018 m. Gamtos apsaugos ir 

miškų departamentas 

7. Parengti Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 

3D-354/D1-303 „Dėl Žuvivaisos 

Užkirsti kelią galimam ūkio 

subjektų ir pareigūnų 

piktnaudžiavimui žuvų 

suleidimo į vandens telkinius 

Į vandens telkinius 

suleidžiamas faktinis 

žuvų kiekis, kuris 

objektyviai įforminamas 

2018 m. II ketv. Gamtos apsaugos ir 

miškų departamentas 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

valstybiniuose  vandens telkiniuose taisyklių 

bei Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo  normų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą. 

metu. įžuvinimo akte. 

8.  Parengti Rekomendacijas aplinkos apsaugos 

valstybinę kontrolę cheminių medžiagų 

srityje vykdantiems pareigūnams. 

Siekiant užtikrinti korupcijos 

prevenciją ir cheminių 

medžiagų kontrolės kokybę, 

pareigūnų objektyvumą ir 

nešališkumą atliekant ūkio 

subjektų patikrinimus, atlikti 

cheminių medžiagų valdymą 

reglamentuojančių teisės aktų 

analizę, parengti 

rekomendacijas cheminių 

medžiagų ir mišinių kontrolę 

vykdantiems pareigūnams apie 

cheminių medžiagų reikalavimų 

įgyvendinimo kontrolės ir 

patikrinimų aspektus bei 

procedūras. 

Parengtos cheminių 

medžiagų ir mišinių 

kontrolę vykdantiems 

pareigūnams 

Rekomendacijos. 

2019 m. Taršos prevencijos 

departamentas 

VII. Teisės aktų, reglamentuojančių leidimų, licencijų, atestatų, sertifikatų, pažymų išdavimą, tobulinimas 

1.  Parengti ir pateikti Aplinkos apsaugos 

agentūros direktoriaus įsakymų projektus dėl 

Aplinkos apsaugos agentūros administracijos 

padalinių nuostatų patvirtinimo.  

Užtikrinti sprendimų 

planuojamos ūkinės veiklos 

poveikio aplinkai vertimo 

procese priėmimo ir Taršos 

Patvirtinti Aplinkos 

apsaugos agentūros 

administracijos padalinių 

nuostatai.  

2018 m. II ketv. Aplinkos apsaugos 

agentūra 



17 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

 integruotos prevencijos ir 

kontrolės ir Taršos leidimų 

išdavimo ūkinei veiklai vieningą 

praktiką dėl ūkinės veiklos 

reguliavimo, teisės aktų 

taikymo.  

Organizuoti administracijos 

padalinių veiklą nagrinėjant 

poveikio aplinkai vertinimo 

dokumentus, taršos leidimus, 

TIPK leidimus atliekų tvarkymo 

veiklai, taip pat kitoms ūkinėms 

veikloms  pagal poveikį 

aplinkos elementams (vanduo, 

oras), ne pagal regionus, o 

visoje valstybės teritorijoje. 

 

2.  Parengti Agentūros direktoriaus įsakymą (us) 

dėl poveikio aplinkai vertinimo ir leidimų 

išdavimo procesų tobulinimo. 

Nustatyti Agentūros 

administracijos padalinių, jiems 

dalyvaujant sprendimų dėl 

poveikio aplinkai vertinimo ir 

leidimų išdavimo  priėmime, 

pareigas ir atsakomybę.  

Patvirtinti tvarkos 

aprašai, aiškiai 

apibrėžiantys Poveikio 

aplinkai vertinimo 

departamento ir kitų 

Agentūros 

administracijos 

padalinių, dalyvaujančių 

poveikio aplinkai 

2018 m. II ketv. Aplinkos apsaugos 

agentūra 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

vertimo ir leidimų 

išdavimo procesuose, 

pareigas ir atsakomybes,   

patikslintos dokumentų 

nagrinėjimo procedūros, 

kurios užtikrintų sklandų 

ir objektyvų sprendimų 

priėmimą. 

VIII. Antikorupcinio švietimo ir visuomenės informavimo srityje 

1.  Organizuoti seminarus korupcijos prevencijos 

tema. 

Užtikrinti korupcijos 

prevencijos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą. 

Skaidrumo ir 

atsakomybės didinimas. 

Kasmet 

2018–2020 m. 

Teisės ir personalo 

departamento 

Personalo skyrius 

2.  Savivaldybėse ir seniūnijose organizuoti 

susitikimus su vietos gyventojais, aptarti 

esamas miškų problemas, miškų savininkų 

teises ir pareigas, miškų kontrolę vykdančių 

pareigūnų darbą. 

Vykdyti visuomenės švietimą, 

siekiant užtikrinti miškų 

sektoriaus skaidrumą. 

Visuomenės nuomonės 

svarba vertinant 

ūkininkavimą šalies 

miškuose ir miškų 

kontrolę vykdančių 

pareigūnų darbą. 

Kasmet 

2018–2020 m 

Valstybinė miškų 

tarnyba 

 

3.  Valstybinės miškų tarnybos pareigūnams, 

vykdantiems valstybinę miškų kontrolę, 

organizuoti kursus bei seminarus korupcijos 

prevencijos, viešų ir privačių interesų 

derinimo valstybės tarnyboje temomis. 

Vykdyti pareigūnų švietimą, 

kelti jų kvalifikaciją korupcijos 

prevencijos, viešų ir privačių 

interesų derinimo valstybės 

tarnybos srityje. 

Aukštesnė valstybinę 

miškų kontrolę 

vykdančių pareigūnų 

kvalifikacija. 

Kasmet 

2018–2020 m. 

Valstybinė miškų 

tarnyba 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

4.  Įgyvendinti šviečiamojo pobūdžio socialinę 

kampaniją, apimančią įvairias komunikacijos 

su visuomene ir informacijos sklaida 

priemones: 

- skelbti informacinius pranešimus apie 

Inspekcijos veiklą Inspekcijos išoriniame 

puslapyje, socialiniame tinkle Facebook, 

teikti informaciją Aplinkos ministerijai apie 

Inspekcijos veiklą; 

- viešinti informaciją, susijusią su statybos 

darbais, statybos užbaigimo darbais (kitais 

klausimais) (švietėjiška veikla, info-grafikai, 

informacinių sistemų naudojimo instrukcijos 

ir pan.); 

- teikti konsultacinio ir kt. pobūdžio 

informaciją regioninės spaudos leidiniuose; 

- dalyvauti radijo laidose pristatant neteisėtų 

statybų ir korupcijos problematiką; 

- rengti išvykas į miestų/rajonų savivaldybes, 

teikiant metodinę pagalbą statybos ir 

teritorijų planavimo klausimais ir kt. 

 

Tikslas – užtikrinti efektyvią 

pažeidimų ir korupcijos 

prevenciją, ugdyti visuomenės 

nepakantumą korupcijai ir 

paskatinti gyventojus pranešti 

apie korupcijos atvejus; 

paskatinti visuomenę pranešti 

apie savavališką statybą, ugdyti 

gyventojų pilietiškumą ir 

nepakantumą savavališkos 

statybos reiškiniui; mažinti 

statybos srityje esantį šešėlį 

supažindinant gyventojus su 

statybos užbaigimo procesu; 

supažindinti gyventojus su 

aktualiu statybos srities teisiniu 

reglamentavimu. 

 

Uždavinys – įgyvendinti 

socialinę kampaniją, kuri apims 

tiek video instrukcijų bei 

socialinių reklamų teritorijų 

planavimo, statybos ir 

korupcijos prevencijos temomis 

sukūrimą bei sklaidą, tiek 

Tvarios, atsakingos ir į 

valdymo sprendimų 

priėmimo procesą 

įsitraukusios 

bendruomenės, aktyvi, 

pilietiška, atvira ir 

atsakinga visuomenė; 

padidėjusi pagrįstų 

skundų nuo visų skundų, 

pateiktų statybos ir 

teritorijų planavimo 

srityse, dalis, vidutiniu ir 

ilguoju laikotarpiu – 

sumažėjęs pažeidimų 

lygis teritorijų planavimo 

ir statybos srityse, 

sumažėjęs savavališkų 

statybų atvejų skaičius, 

mažesnė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

teikiant administracines 

paslaugas teritorijų 

planavimo ir statybos 

srityse, padidėjęs 

visuomenės 

2018 m.  

 

Valstybinė teritorijų 

planavimo ir statybos 

inspekcija prie 

Aplinkos ministerijos  
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

aktualios informacijos apie 

teritorijų planavimo ir statybos 

procesus viešinimą regioninėje 

spaudoje, tiek susitikimų su 

miestų ir miestelių 

bendruomenių atstovais 

organizavimą. 

pasitikėjimas VTPSI prie 

AM veikla. 

5.  Modifikuoti VTPSI prie AM atvirų duomenų 

portalą, kuriame patogiu formatu 

(žemėlapiais ir (ar) grafikais) paviešinta 

visuomenei ir žiniasklaidai aktuali 

informacija apie VTPSI prie AM atliktus 

reidus ir dažniausiai nustatomus pažeidimus. 

Tikslas – stiprinti pažeidimų 

prevenciją, didinti visuomenės 

informuotumą ir statybos 

priežiūros procesų viešumą. 

 

Uždavinys – patogiu 

visuomenei formatu atvaizduoti 

svarbiausią su VTPSI prie AM 

veikla ir statybos valstybine 

priežiūra susijusią informaciją. 

Padidėjęs visuomenės 

pasitikėjimas VTPSI prie 

AM veikla; vidutiniu ir 

ilguoju laikotarpiu – 

sumažėjęs savavališkų 

statybų skaičius. 

2018 m.  

 

Valstybinė teritorijų 

planavimo ir statybos 

inspekcija prie 

Aplinkos ministerijos  

6. Parengti viešųjų ir privačiųjų interesų 

deklaravimo rekomendacijas ir parengti (2 

kartus į metus) informaciją darbuotojams apie 

prievolę deklaruoti viešųjų ir privačiųjų 

interesus ir vengti interesų konflikto. 

Suvokta (įsigilinta) į Įstatymo 

paskirtį ir uždavinius. 

 

Reguliariai atnaujinamos žinos 

Įstatymo reguliuojamoje srityje.  

 

Žinomos prievolės kylančios iš 

Įstatymo. 

Valstybės tarnautojų 

informavimas ir 

švietimas. 

Laiku pateiktos viešųjų 

ir privačiųjų 

deklaracijos. 

Kasmet 

 

Valstybinė saugomų 

teritorijų tarnyba prie 

Aplinkos ministerijos 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

7.  Organizuoti valstybės tarnautojams 

mokymus: 

 

1. „Viešųjų ir privačių interesų derinimas 

valstybinėje tarnyboje“. 

2. ,,Korupcijos prevencija, praktiniai 

profesinės etikos kontrolės metodai“. 

3. ,,Antikorupcinės aplinkos kūrimas ir 

vertinimas“.  

Siekti ugdyti valstybės 

tarnautojų sąmoningumą, 

sąžiningumą. 

Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės  mažėjimas. 

 

 

 

2018 m. 

 

2019 m. 

 

2020 m. 

Alytaus RAAD 

 

8. Organizuoti mokymus Departamento 

aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 

pareigūnams korupcijos prevencijos tema. 

Užtikrinti korupcijos 

prevencijos tikslų įgyvendinimą. 

Skaidrumo ir 

atsakomybės didinimas. 

2018–2020 Kauno RAAD 

9. Organizuoti seminarus Departamento 

aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 

pareigūnams, valstybės tarnautojams, 

korupcijos prevencijos, viešų ir privačių 

interesų derinimo valstybės tarnyboje 

temomis. 

Užtikrinti korupcijos 

prevencijos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą. 

Skaidrumo ir 

atsakomybės didinimas. 

2018–2020 Panevėžio RAAD 

10. Organizuoti Departamento ir jo padalinių 

darbuotojams seminarą antikorupcinio 

švietimo tema. 

Įgyvendinti korupcijos 

prevencijos tikslus. 

Sąmoningumo ugdymas, 

nepakantumo korupcijai 

formavimas. 

2018–2020 m. Šiaulių RAAD 

11. Organizuoti valstybės tarnautojų mokymus:  

1. „Viešųjų ir privačių interesų derinimas 

valstybinėje tarnyboje“. 

Siekti ugdyti valstybės 

tarnautojų sąmoningumą, 

sąžiningumą. 

Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės  mažėjimas.   

2018–2020 m. 

 

Utenos RAAD 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

2. Seminarus korupcijos prevencijos tema. 

12. Organizuoti seminarus korupcijos prevencijos  

bei viešųjų ir privačių interesų derinimo 

temomis Vilniaus regiono aplinkos apsaugos 

departamento aplinkos apsaugos valstybinės 

kontrolės pareigūnams. 

Užtikrinti korupcijos 

prevencijos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą. 

Skaidrumo ir 

atsakomybės didinimas. 

2018 m. Vilniaus RAAD 

13. Organizuoti Aplinkos projektų valdymo 

agentūros darbuotojų dalyvavimą 

mokymuose profesinės etikos tema. 

Užtikrinti korupcijos 

prevencijos tikslų įgyvendinimą. 

Skaidrumo ir 

atsakomybės didinimas. 

2018–2020 m. Aplinkos projektų 

valdymo agentūra 

14. Aplinkos projektų valdymo agentūros 

puslapyje www.apva.lt atnaujinti skyrelį 

,,Klausimai-atsakymai“. 

Vykdyti korupcijos prevenciją 

investicinių aplinkos apsaugos 

srities projektų įgyvendinimo 

srityje. 

Visuomenės švietimas ir 

informavimas. 

Kasmet 

2018–2020 m. 

Aplinkos projektų 

valdymo agentūra 

15. Organizuoti korupcijos prevencijos mokymus 

dirbantiems poveikio aplinkai vertinimo, 

atliekų licencijavimo ir viešųjų pirkimų 

vykdymo srityse. 

Užtikrinti korupcijos 

prevencijos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą. 

Skaidrumo ir 

atsakomybės didinimas. 

2018 m. Aplinkos apsaugos 

agentūra 

IX. Korupcijos prevencijos srityje (korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, rotacijos taikymas, teismų praktikos analizė ir kt.) 

1.  Analizuoti teismų praktiką, taikant įstatymus 

ir kitus teisės aktus aplinkos apsaugos srityje 

ir teikti pasiūlymus dėl Aplinkos ministerijos 

kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo 

ir teismų sprendimų vykdymo. 

Skaidrumo ir kokybės 

didinimas. 

Atlikta analizė leidžia 

nustatyti priežastis ir 

atskleidžia pareigūnų 

veiklos trūkumus. 

Kasmet 

2018–2020 m. 

Teisės ir personalo 

departamento Teisės 

taikymo skyrius 

http://www.apva.lt/
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymas Aplinkos ministerijos veiklos 

srityse, kuriose gali egzistuoti didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

Atskleisti galimas korupcijos 

pasireiškimo priežastis, sąlygas 

ir jas šalinti įgyvendinant 

atitinkamas priemones. 

Užkirsti kelią galimam 

korupcijos pasireiškimui. 

2018–2020 m. Veiklos priežiūros 

skyrius 

3.  Organizuoti anoniminę apklausą dėl asmenų 

aptarnavimo kokybės Aplinkos ministerijoje. 

Užtikrinti kokybišką asmenų 

aptarnavimą Aplinkos 

ministerijoje. 

Kokybiškas asmenų 

aptarnavimas Aplinkos 

ministerijoje. 

2018 m.  Veiklos priežiūros 

skyrius 

4.  Viešai skelbti vykdomų pagrindinių miško 

kirtimų (išduotų kirtimų leidimų) 

lokalizacijos žemėlapius. 

Skatinti visuomenės dalyvavimą 

neteisėtų kirtimų prevencijoje. 

Viešinti kirtimo teritorijas. 

Visuomenei viešai 

prieinama informacija 

apie miško kirtimus. 

Kasmet 

2018–2020 m. 

Valstybinė miškų 

tarnyba 

5. Atlikti VTPSI 2017 metais vykdyto 

Administracinių teisės pažeidimų 

kodekso/Administracinių nusižengimų 

kodekso taikymo analizę. 

Tikslas – užtikrinti 

Administracinių nusižengimų 

kodekso tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą. 

 

Uždavinys – palyginti ir 

padaryti išvadas dėl naujai 

įsigaliojusio kodekso nuostatų 

taikymo, jų aiškumo, vienodo 

taikymo aspektais. 

Tinkamas 

Administracinių 

nusižengimų kodekso 

taikymas, teisės akto 

galimų spragų, 

leidžiančių korupcinio 

pobūdžio veiksmams 

atlikti, išgryninimas. 

2018 m.  

 

Valstybinė teritorijų 

planavimo ir statybos 

inspekcija prie 

Aplinkos ministerijos  

6. Didinti IS „Infostatyba“ funkcionalumą, kurti 

naujas su statybos dokumentų išdavimu ir 

statybos valstybine priežiūra susijusias 

elektronines paslaugas bei modernizuoti 

Tikslas – sumažinti korupcijos 

pasireiškimo prielaidas didinant 

statybos valstybinės priežiūros 

skaidrumą, sumažinti 

Pertvarkytos 

(pertvarkomos) esamos 

ir sukurtos (kuriamos) 

naujos su statybos 

2020 m. Aplinkos ministerija 

 

Valstybinė teritorijų 

planavimo ir statybos 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

esamas: 

1) pertvarkant esamas ir sukuriant naujas su 

statybos dokumentų išdavimu ir statybos 

valstybine priežiūra susijusias elektronines 

paslaugas; 

2) sukuriant sudėtinę el. paslaugą „Statau 

namą“; 

3) pagal poreikį jungiant IS „Infostatyba“ su 

kitomis valstybės informacinėmis 

sistemomis. 

administracinę naštą paslaugos 

gavėjams. 

 

Uždavinys – plėsti ir tobulinti IS 

„Infostatyba“ funkcionalumą. 

dokumentų išdavimu ir 

statybos valstybine 

priežiūra susijusios 

elektroninės paslaugos. 

Sukurta sudėtinė el. 

paslauga „Statau namą“. 

Pagal poreikį IS 

„Infostatyba“ sujungta su 

kitomis valstybės 

informacinėmis 

sistemomis – pasiekiami 

efektyvūs duomenų 

apdorojimo, 

disponavimo jais, 

informacijos tiekimo, 

kiti tikslai. 

inspekcija prie 

Aplinkos ministerijos 

7. Reguliariai analizuoti teismų praktiką taikant 

įstatymus ir kitus teisės aktus ir pareikalauti, 

kad: teismų suformuotos nuostatos būtų 

taikomos priimant sprendimus dėl 

administracinių poveikio priemonių taikymo; 

pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl 

teisės aktų tobulinimo. 

Skaidrumo ir kokybės 

didinimas. 

1. Atlikta analizė leidžia 

nustatyti priežastis ir 

atskleidžia tarnautojų 

veiklos ir teisės aktų 

trūkumus. 

2. Užtikrinti, kad 

praktikoje vienodai būtų 

Kasmet 

2018–2020 m. 

Valstybinė saugomų 

teritorijų tarnyba prie 

Aplinkos ministerijos  

 

Regionų aplinkos 

apsaugos 

departamentai 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

 

 

taikomos teisės normos, 

kurios kartais 

suprantamos 

dviprasmiškai ir dėl 

kurių taikymo yra 

pasisakę teismai. 

 

8. Vykdant ūkinės veiklos objektų kontrolę, 

taikyti rotacijos principą agentūrose. 

Skaidrumo ir kokybės 

didinimas. 

Efektyvesnė ūkinės 

veiklos objektų kontrolė. 

Kasmet 

2018–2020 m. 

Regionų aplinkos 

apsaugos 

departamentai 

9.  Pakeisti Lietuvos hidrometeorologijos 

tarnybos prie Aplinkos ministerijos 

direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymą 

Nr. V-162 ,,Dėl viešųjų pirkimų 

organizavimo“ ir 2012 m. vasario 6 d. 

įsakymą Nr. V-22 „Dėl viešuosius pirkimus 

atliekančių asmenų ir Viešųjų pirkimų 

komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.  

Vykdyti korupcijos prevenciją 

viešųjų pirkimų srityje. 

Viešumo ir skaidrumo 

didinimas.  

2018 m.  Lietuvos 

hidrometeorologijos 

tarnyba prie Aplinkos 

ministerijos 

10. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę 

departamento veiklos srityse. 

Nustatyti veiklos sritis, kuriose 

egzistuota korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. 

Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės mažėjimas.   

2018 m Alytaus RAAD 

11. Vykdyti viešųjų ir privačiųjų interesų 

deklaracijose pateiktų duomenų kontrolę. 

Užtikrinti vieningos korupcijos 

prevencijos sistemos  

funkcionavimą. 

Užtikrinta Viešųjų ir 

privačių interesų 

derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo 

Kasmet, ne 

rečiau nei kartą 

per 

kalendorinius 

Alytaus RAAD 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

nuostatų laikymosi 

kontrolė. 

metus 

12. Parengti metinį korupcijos prevencijos 

priemonių planą. 

Vykdyti korupcijos prevenciją 

aplinkos apsaugos srityje. 

Sumažintos prielaidos 

korupciniams 

nusižengimams 

pasireikšti. 

2018 m. Klaipėdos RAAD 

13. Vykdyti ūkio subjektų anoniminę apklausą 

apie regione vykdomą aplinkosauginę 

kontrolę, rizikas, grėsmes RAAD teritorijoje. 

1. Departamento veiklos 

tobulinimas atsižvelgiant į ūkio 

subjektų nuomonę apie 

departamento teikiamų paslaugų 

ir aptarnavimo kokybę,  

2.  Nustatyti ar ūkio subjektai 

susiduria su korupcijos 

apraiškomis bendraudami su 

departamento darbuotojais. 

1. Veiklos skaidrumas, 

korupcijos apraiškų 

galimas eliminavimas 

2. Atsakomybės 

didinimas, tarnybinės 

veiklos kokybės 

gerinimas, galimų 

korupcinių apraiškų 

šalinimas. 

Kasmet 

2018–2020 m. 

Šiaulių RAAD 

14. Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės 

vertinimą vienoje iš aplinkos apsaugos 

valstybinės kontrolės 2018 m. prioritetinių 

priemonių sričių. 

Sumažinti didelės korupcijos 

pasireiškimo tikimybę. 

Sumažinta didelės 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė. 

2018 m. Šiaulių RAAD 

15. Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę 

departamento veiklos srityse. 

Siekti nustatyti veiklos sritis, 

kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. 

Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės mažėjimas.  

2018–2020 m. Utenos RAAD 

16. Parengti regiono aplinkos apsaugos Vykdyti korupcijos prevenciją Sumažinti galimybę 2018–2020 m. Vilniaus RAAD 
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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

 

Įvykdymo 

terminas 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinis padalinys 

ar jai pavaldi 

institucija, atsakinga 

už priemonės 

įvykdymą 

departamento korupcijos prevencijos 

priemonių planą kiekvieniems metams. 

aplinkos apsaugos srityje. korupcijai. 

17. Atlikti Aplinkos projektų valdymo agentūros 

veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą 

ir vertinimą, išvadą pateikti Aplinkos 

ministerijos vadovybei. 

Atskleisti priežastis, kurios 

sudaro sąlygas korupcijai, ir jas 

šalinti, įgyvendinant atitinkamas 

priemones. 

Užkirsti kelią korupcijai. Kasmet 

2018–2020 m.  

Aplinkos projektų 

valdymo agentūra 

18. Aplinkos projektų valdymo agentūros 

internetiniame tinklalapyje skelbti 

informaciją apie įvykdytus pirkimus 

(nurodant pirkimo objektą, pirkimo sutarties 

kainą, sutarties sudarymo datą, laimėjusio 

dalyvio pavadinimą ir, jeigu žinoma, pirkimo 

sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas 

ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar 

subteikėjus). 

Vykdyti korupcijos prevenciją 

investicinių aplinkos apsaugos 

projektų įgyvendinimo srityje. 

 

Viešumo ir skaidrumo 

didinimas. 

Kas ketvirtį. Aplinkos projektų 

valdymo agentūra 

 

__________________________ 


