PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2021 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. AV-74
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS 2021-2027 M. KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ 2021 METŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Priemonės

Tikslas ir uždaviniai

Laukiami rezultatai

Įvykdymo terminas

Už priemonių
įgyvendinimą atsakingi
asmenys

I. Teisės aktų (gyvosios gamtos licencijavimo, atliekų susidarymo ir tvarkymo, gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos, PAV srityse)
tobulinimas
1.

Pateikti Lietuvos
Respublikos
aplinkos ministerijai
teisėkūros iniciatyvą dėl
Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2013
m.
spalio 7 d. įsakymo Nr.
D1750 „Dėl Verslinės
žvejybos
vidaus vandenyse
leidimų
išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo,

Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013 m. spalio 7 d.
įsakymu Nr. D1-750 „Dėl
Verslinės žvejybos vidaus
vandenyse leidimų išdavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtintame Verslinės
žvejybos vidaus vandenyse
leidimų išdavimo tvarkos
apraše nustatyti
terminą, per kurį turi būti
priimami sprendimai dėl
verslinės žvejybos vidaus
vandenyse leidimo galiojimo
panaikinimo ir apie juos

Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijai pateikta
teisėkūros iniciatyvą dėl
Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2013 m.
spalio 7 d. įsakymo Nr. D1750 „Dėl Verslinės žvejybos
vidaus vandenyse leidimų
išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo,
nustatant verslinės žvejybos
vidaus vandenyse leidimų
galiojimo panaikinimo
terminus.

2021 m. rugsėjo 30 d.

Darius Mikelaitis
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Eil.
Nr.

Priemonės

Tikslas ir uždaviniai

Laukiami rezultatai

Įvykdymo terminas

Už priemonių
įgyvendinimą atsakingi
asmenys

nustatant verslinės
žvejybos
vidaus vandenyse
leidimų
galiojimo panaikinimo
terminus.

informuojami ūkio subjektai
apie priimtus sprendimus.

2.

Parengti Atliekų
susidarymo ir tvarkymo
metinių ataskaitų
atrankos tikrinimui,
vertinimo, patvirtinimo
tvarkos aprašo projektą
ir pateikti Agentūros
direktoriui tvirtinti.

Siekiant įgyvendinti STT
atliktos korupcijos rizikos
analizės metu pateiktas
rekomendacijas dėl
atliekų susidarymo ir atliekų
tvarkymo apskaitos ataskaitų
tikrinimo reglamentavimo ir
praktinio jo įgyvendinimo,
parengti Atliekų susidarymo ir
tvarkymo metinių ataskaitų
atrankos tikrinimui, vertinimo,
patvirtinimo tvarkos aprašo
projektą pagal kurį Agentūra
tikrins atliekų susidarymo
apskaitos ir atliekų tvarkymo
apskaitos metinėse ataskaitose
pateiktus duomenis.

Parengtas atliekų susidarymo
ir tvarkymo metinių ataskaitų
atrankos tikrinimui,
vertinimo, patvirtinimo
tvarkos aprašo projektas ir
pateiktas Agentūros
direktoriui tvirtinti.

2021 m. lapkričio 30 d. Kamilė Petrauskienė

3.

Pateikti Lietuvos

Siekiant, kad pagal Techninių

Lietuvos Respublikos

2021 m. birželio 31 d.

Aleksandr Markovskij,
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Eil.
Nr.

4.

Priemonės

Tikslas ir uždaviniai

Laukiami rezultatai

Respublikos aplinkos
ministerijai teisėkūros
iniciatyvą dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos
ministro įsakymo „Dėl
Vieningos gaminių,
pakuočių ir atliekų
apskaitos informacinės
sistemos naudotojų teisių
valdymo“ pakeitimo.

valstybės registrų (kadastrų),
žinybinių registrų, valstybės
informacinių sistemų ir kitų
informacinių sistemų
elektroninės informacijos
saugos reikalavimų apraše
nustatytus terminus būtų
vykdomas teisių naudotis
GPAIS panaikinimas,
darbuotojui, atsakingam už
teisių naudotis GPAIS suteikimą
ir panaikinimą, inicijuoti
aplinkos ministro įsakymo
parengimą dėl savalaikio
informacijos pateikimo apie
GPAIS naudotojų kaitą.

aplinkos ministerijai pateikta
teisėkūros iniciatyva dėl
Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymo
„Dėl Vieningos gaminių,
pakuočių ir atliekų apskaitos
informacinės sistemos
naudotojų teisių valdymo“
pakeitimo.

Pateikti siūlymus
nustatyti Agentūroje
tvarką, pagal kurią
funkcijos padalijamos
tarp institucijos
padalinių, kad vykdant
Planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatyme
jiems nustatytas pareigas

Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo 6 straipsnio 1, 2 ir 4
dalyse nurodytoms funkcijoms
atlikti nusistatyti tvarką, pagal
kurią funkcijos padalijamos tarp
institucijos padalinių, kad
vykdant šiame įstatyme jiems
nustatytas pareigas būtų

Pateikti siūlymai nustatyti
Agentūroje tvarką, pagal
kurią funkcijos padalijamos
tarp Agentūros padalinių, kad
vykdant Lietuvos
Respublikos planuojamos
ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo 6
straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse
nurodytas funkcijas būtų

Įvykdymo terminas

Už priemonių
įgyvendinimą atsakingi
asmenys
Jovita Povilavičiūte

2021 m. spalio 1 d.

Algirdas Matulis
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Eil.
Nr.

Priemonės

Tikslas ir uždaviniai

būtų išvengta interesų
išvengta interesų konflikto.
konflikto siekiant
užtikrinti Lietuvos
Respublikos
planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 6
straipsnio 8 dalies
nuostatų įgyvendinimą.

Laukiami rezultatai

Įvykdymo terminas

Už priemonių
įgyvendinimą atsakingi
asmenys

išvengta interesų konflikto.

II. Antikorupcinio švietimo ir visuomenės informavimo srityje
1.

Organizuoti korupcijos
prevencijos mokymus.

Užtikrinti korupcijos
prevencijos tikslų ir uždavinių
įgyvendinimą.

Suorganizuoti korupcijos
prevencijos mokymai
Agentūros darbuotojams.

2021 m. gruodžio 31 d. Jolanta Songailienė

III. Korupcijos prevencijos srityje (tolerancijos korupcijai nustatymas, korupcijos pasireiškimo tikimės vertinimas ir kt.)
1.

Vykdyti viešųjų ir
privačiųjų interesų
deklaracijose pateiktų
duomenų kontrolę.

Užtikrinti vieningos korupcijos
prevencijos sistemos
funkcionavimą.

Užtikrintas Viešųjų ir
2021 m. gruodžio 31 d. Jolanta Songailienė
privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatų laikymasis,
pateikiant laiku viešųjų ir
privačiųjų interesų
deklaracijas.

2.

Atlikti korupcijos
pasireiškimo tikimybės
veiklos srityse, kuriose

Nustatyti ir įvertinti Agentūros Atliktas korupcijos
veiklos sritis, kuriose egzistuoja pasireiškimo tikimybės
didelė korupcijos pasireiškimo vertinimas ir vertinimo

2021 m. rugsėjo 15 d.

Gediminas Sindaravičius
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Eil.
Nr.

Priemonės

Tikslas ir uždaviniai

Laukiami rezultatai

Įvykdymo terminas

Už priemonių
įgyvendinimą atsakingi
asmenys

egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo
tikimybė, vertinimą.

tikimybė, numatyti priemones
korupcijos rizikos veiksniams
pašalinti.

rezultatai bei priemonių
planas nustatytiems
korupcijos rizikos veiksniams
valdyti ir / ar pašalinti
pateikti Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijai

3.

Atlikti Agentūros
darbuotojų korupcijos
tolerancijai nustatyti
tyrimą.

Nustatyti Agentūros darbuotojų
bendrą požiūrį į korupciją, kiek
plačiai paplitęs šis reiškinys, jų
patirtį ir santykį su tokio
pobūdžio apraiškomis, sužinoti
darbuotojų požiūrį ir poreikį dėl
korupcijos prevencijos
priemonių.

Užtikrintas veiksmingas
nulinės tolerancijos
korupcijai politikos
įgyvendinimas, nustatytas
darbuotojų tolerancijos
korupcijai lygis.

4.

Atlikti atsparumo
korupcijai reikalavimų
įgyvendinimo įvertinimą
pagal du pasirinktus
Antikorupcinės aplinkos
vadovo 17.15-17.24
prieduose pateiktus
priemonių vykdymo
vertinimo klausimynus,
paskelbiant įvertinimo
suvestinė Agentūros

Įgyvendinti Agentūros
atsparumo korupcijai politiką ir
įvertinti antikorupcinės veiklos
efektyvumą, įgyvendinamų
prevencinių priemonių poveikį.

Atliktas atsparumo korupcijai 2021 m. gruodžio 31 d. Gediminas Sindaravičius
reikalavimų įgyvendinimo
įvertinimas pagal du
pasirinktus Antikorupcinės
aplinkos vadovo 17.15-17.24
prieduose pateiktus
priemonių vykdymo
vertinimo klausimynus,
įvetinimo suvestinė paskelbta
Agentūros interneto
svetainėje.

2021 m. gruodžio 31 d. Gediminas Sindaravičius
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Eil.
Nr.

Priemonės

Tikslas ir uždaviniai

Laukiami rezultatai

interneto svetainėje.

__________________________

Įvykdymo terminas

Už priemonių
įgyvendinimą atsakingi
asmenys

