
                

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

2018–2020 METŲ PLANO, PATVIRTINTO APLINKOS MINISTRO 2018 M. KOVO 13 D. ĮSAKYMU NR. D1-193, 2018 M. VYKDYMO 

ATASKAITA  

 
 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

Įvykdymo 

terminas 

 

Aplinkos 

ministerijos 

struktūrinis 

padalinys ar jai 

pavaldi institucija, 

atsakinga už 

priemonės 

įvykdymą 

Rezultatai 

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 

2018 m. Statybos ir teritorijų 

planavimo 

departamentas 

 

Vykdoma. 

Įstatymo projektas 

parengtas, derinamas su 

Aplinkos ministerijos 

struktūriniais padaliniais. 
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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 

Rezultatai 

pažeidimo dydžiui. 

2. Parengti ir pateikti teisės 

aktų pakeitimo projektus 

dėl statinių projektų 

viešinimo supaprastinant 

ir suvienodinant projektų 

viešinimo procedūras iki 

statybą leidžiančių 

dokumentų išdavimo. 

Sudaryti sąlygas 

informacinėje sistemoje 

„Infostatyba“ viešinti statinių 

projektus, siekiant sudaryti 

piliečiams bei 

nevyriausybinėms 

organizacijoms galimybę 

aktyviai dalyvauti  statybos 

procese, mažinti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

išduodant statybą 

leidžiančius dokumentus.   

Parengti teisės aktų 

projektai, kuriais 

didinamas skaidrumas 

ir viešumas, mažinama 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė išduodant 

statybą leidžiančius 

dokumentus. 

2018 m. Statybos ir teritorijų 

planavimo 

departamentas 

Įvykdyta. 

Pakeistas statybos 

techninis reglamentas 

STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“, 

patvirtintas aplinkos 

ministro 2016-11-07 

įsakymu Nr. D1-738 

(aplinkos ministro: 2018-

03-29 įsakymu Nr. D1-

244;  2018-07-12 

įsakymu Nr. D1-675; 

2018-12-27 įsakymu Nr. 

D1-1120). 

3.  Atsisakyti funkcijų, 

susijusių su pažymų apie 

statinio (-ių) statybą be 

nukrypimų nuo esminių 

statinio (-ių) projekto 

sprendinių išdavimu ir 

Tikslas – didinti teritorijų 

planavimo ir statybos 

valstybinės priežiūros 

efektyvumą užtikrinant 

optimalią aplinkai ir 

visuomenei didžiausią riziką 

Kokybiškesnė 

ypatingų, aplinkai ir 

visuomenei didžiausią 

riziką keliančių objektų 

valstybinė priežiūra, 

efektyvesnė VTPSI 

2018 m.  

 

Aplinkos ministerija 

 

Valstybinė teritorijų 

planavimo ir 

statybos inspekcija 

prie Aplinkos 

Vykdoma. 

Įstatymų projektai 

parengti, derinami su 

Aplinkos ministerijos 

struktūriniais padaliniais. 
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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 

Rezultatai 

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.). 

 

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 (perduoti pažymos 

apie statinio statybą be 

nukrypimų nuo esminių 

statinio projekto sprendinių 

išdavimo ir deklaracijos apie 

statybos užbaigimą tvirtinimo 

funkcijas ekspertizės 

įmonėms). 

prie AM teisės aktų 

normomis priskirtų 

vertybių apsauga, 

sumažėjusi 

administracinė našta 

ūkio subjektams, 

konkurencinga aplinka 

privačiame sektoriuje, 

didesnis procesų, 

susijusių su statybos 

užbaigimu, 

operatyvumas. 

ministerijos,  

 



4 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

Įvykdymo 

terminas 

 

Aplinkos 

ministerijos 

struktūrinis 

padalinys ar jai 

pavaldi institucija, 

atsakinga už 

priemonės 

įvykdymą 

Rezultatai 

4. (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 valstybinės 

priežiūros įstatymą įteisinant 

VTPSI prie AM ikiteismines 

teritorijų planavimo ir 

statybos ginčų nagrinėjimo 

komisijas. 

Padidėjęs klientų 

pasitikėjimas VTPSI 

prie AM veikla ir jos 

kompetencijomis, 

sutrumpėjęs kai kurių 

probleminių teisinių 

santykių išsprendimo 

terminas, efektyvesnė 

pranešėjų interesų ir 

VTPSI prie AM teisės 

aktų normomis 

priskirtų ginti vertybių 

apsauga. 

2018 m. Aplinkos ministerija 

 

Valstybinė teritorijų 

planavimo ir 

statybos inspekcija 

prie Aplinkos 

ministerijos 

Vykdoma. 

Įstatymo projektas 

parengtas, derinamas su 

Aplinkos ministerijos 

struktūriniais padaliniais. 

  

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 

2018 m. IV 

ketv. 

Atliekų 

departamentas 

Neįvykdyta. 

Užtruko tvarkos aprašo 

projekto rengimas, 

planuojamas 

įgyvendinimo terminas – 
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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 

Rezultatai 

 atveju, kai įmonė 

privalo nutraukti 

atliekų naudojimo ar 

šalinimo veiklą. 

Laidavimo draudimo 

sutartis ar banko 

garantija privaloma 

visoms atliekų 

naudojimą ar šalinimą 

vykdančioms įmonėms. 

2019 m. II ketv. 

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 

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 galės 

2018 m. Atliekų 

departamentas 

Neįvykdyta. 

Projektas tikslinamas 

pagal suinteresuotų 

institucijų pastabas, 

planuojamas 

įgyvendinimo terminas – 

2019 m. III ketv. 
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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 

Rezultatai 

gamintojų ir 

importuotojų lėšomis. 

 

 

 

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 

2018 m. Atliekų 

departamentas 

Įvykdyta. 

Atliekų tvarkymo 

įstatymo Nr. VIII-787 2, 

32, 4, 30, 31, 34-15, 34-

19, 34-20 straipsnių 

šeštojo skirsnio ir 5 

priedo pakeitimo 

įstatymas Nr. XIII-1794. 
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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 

Rezultatai 

 tvarkymą. 

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 patiektų 

pakuočių atliekų sutvarkymą.  

 

Pakuočių gamintojus 

ir importuotojus 

atstovaujančios 

organizacijos turės 

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 

2018 m. Atliekų 

departamentas 

Neįvykdyta. 

Projektas tikslinamas 

pagal suinteresuotų 

institucijų pastabas, 

planuojamas 

įgyvendinimo terminas – 

2019 m. III ketv. 
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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 

Rezultatai 

organizavimo plano, 

finansavimo schemos 

ir visuomenės 

švietimo programos 

procesą; 

- įrodančių dokumentų 

išdavimas bus 

skaidresnis, kadangi 

kontrolės tarybose 

dalyvaus tiek 

gamintojų ir 

importuotojų atliekų 

tvarkytojų, perdirbėjų 

atstovai, tiek 

savivaldybės ir 

Vyriausybės 

nepriklausomi 

deleguoti asmenys, 

kurie tiesiogiai 

dalyvaus tiek rengiant 

organizavimo planą, 

finansavimo schemą ir 
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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 

Rezultatai 

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 

Įvykdyta. 

Aplinkos ministro 2018-

11-20 įsakymas Nr. D1-

971. 

6. Pakeisti Atliekų tvarkymo 

taisykles, patvirtintas 1999 

m. liepos 14 d. aplinkos 

ministro įsakymu Nr. 217 

Nustatyti, kad esant neaiškios 

sudėties atliekų ar atliekų, dėl 

kurių pavojingumo kyla 

ginčų ir atliekų turėtojas 

Kilus įtarimams dėl 

atliekų kilmės ir 

sudėties ar ginčams, 

RAAD pareigūnai 

2018 m. Atliekų 

departamentas 

Neįvykdyta.  

Parengtas įsakymo 

pakeitimo projektas 

(kuriuo siūloma įtvirtinti 
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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 

Rezultatai 

„Dėl Atliekų tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo“. 

negali įrodyti, kad atliekos 

nepavojingos – atliekos 

turėtų būti laikomis 

pavojingomis. 

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.  

naujus medicininių 

atliekų kodus) 2018 m. 

gruodžio mėn. pateiktas 

derinti suinteresuotoms 

institucijoms ir taisomas 

pagal gautas pastabas. 

Numatoma priemonę 

įvykdyti 2019 m. I ketv. 

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 

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 

Atliktų licencijuotų 

organizacijų dėl 

licencijuojamos veiklos 

sąlygos – Atliekų 

tvarkymo užduočių 

vykdymas – 

patikrinimų rezultatai 

bus galutinai, patikimi 

ir teisingi.  

 

2018 m. Aplinkos apsaugos 

agentūra 

Įvykdyta. 

Agentūra 2018-12-21 

raštu Nr. (27)-A4(e)-

3142 pateikė pasiūlymus 

Aplinkos ministerijai dėl 

Lietuvos Respublikos 

atliekų tvarkymo 

užduočių vykdymo 

rezultatų apskaičiavimo 

ir įvertinimo terminų 

nustatymo (dėl Lietuvos 

Respublikos 
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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 

Rezultatai 

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). 

sutvarkymą patvirtinančių 

dokumentų ir informuos 

licencijuotų organizacijų 

kontrolę atliekančią 

instituciją. 

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). 

8. (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, užtikrinančias banko 

garantijos ar laidavimo 

Banko garantijos ar 

laidavimo draudimo 

sutarties galiojimas 

licencijuojamos veiklos 

laikotarpiui iki jos 

2018 m. Aplinkos apsaugos 

agentūra 

Įvykdyta. 

Agentūra 2018-12-21 

raštu Nr. (27)-A4(e)-

3142 pateikė pasiūlymus 

dėl Lietuvos Respublikos 
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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 

Rezultatai 

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. 

draudimo sutarties naudos 

gavėjo teisę pasinaudoti 

nurodytais dokumentais, kai 

nustatoma, kad neįvykdytos 

Atliekų tvarkymo užduotys. 

nutraukimo ar 

pasibaigimo  užtikrins 

gamintojo atsakomybės 

principo įgyvendinimą 

kai patikrinimo metu 

nustatoma, kad 

nesilaikoma 

licencijuojamos veiklos 

sąlygos – įvykdyti 

Atliekų tvarkymo 

užduotis. 

aplinkos ministro 2012 

m. liepos 4 d. įsakymo 

Nr. D1-576 „Dėl 

Gamintojų ir 

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“ 

pakeitimo. 

III. Teisės aktų, reglamentuojančių ES paramos administravimą, tobulinimas 
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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 

Rezultatai 

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 teisės aktų 

reikalavimų, pašalintos 

sąlygos korupcijos 

pasireiškimo tikimybei. 

2018 m. 

 

Europos Sąjungos 

paramos 

administravimo 

departamentas 

Neįvykdyta, nes dar 

neparengtas aplinkos 

ministro įsakymu 

tvirtinamas sąrašas 

pareigų, kurias einantys 

asmenys (valstybės 

tarnautojai ir 

darbuotojai, dirbantys 

pagal darbo sutartis) 

turėtų pateikti privačių 

interesų deklaracijas 

aplinkos ministro 

įgaliotam asmeniui ir 

tvarka, kaip su 

minėtomis 

deklaracijomis turėtų 

susipažinti užduotis 

skiriantys padalinių 

vadovai. 

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

1. Parengti ir priimti 

Lietuvos Respublikos 

Peržiūrėti ir patobulinti 

žemės gelmių srities 

Įtvirtintos politiką 

formuojančios ir 

2018 m. Vandenų ir žemės 

gelmių 

Įvykdyta Aplinkos 

ministerija parengė ir 
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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 

Rezultatai 

žemės gelmių įstatymo 

pakeitimo įstatymą. 

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. 

įgyvendinančios 

institucijos funkcijos, 

aiškiai suformuluotos 

sąvokos, patobulinta 

leidimų išdavimo 

sistema. 

 

departamentas  

Lietuvos geologijos 

tarnyba prie 

Aplinkos 

ministerijos 

 

(už priėmimą 

atsakingas Lietuvos 

Respublikos Seimas) 

pateikė LR Vyriausybei. 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė pritarė 

Lietuvos Respublikos 

žemės gelmių įstatymo 

Nr. I-1034 pakeitimo 

įstatymo projektui ir 

2018 m. kovo 7 d. 

nutarimu Nr. 216 jį 

pateikė Lietuvos 

Respublikos Seimui. 

2018 m. gruodžio 20 d. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo plenariniame 

posėdyje šiam projektui 

pritarta po svarstymo, 

priėmimas numatomas 

2019 m. pavasario 

sesijoje. 

 

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

1.  Parengti Lietuvos Tikslas - optimizuoti  Aiškesnė ir efektyvesnė  2018 m. Gamtos apsaugos ir Neįvykdyta, nes 2018 
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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 

Rezultatai 

Respublikos saugomų 

teritorijų įstatymo 

pakeitimo projektą. 

saugomų  teritorijų  valdymą. 

Uždaviniai: 

- sudaryti sąlygas apjungti 

RP direkcijas į regioninius 

centrus; 

- sudaryti sąlygas efektyviau 

panaudoti valstybinių parkų 

ir rezervatų specialistus 

regionuose. 

valdymo sistema, 

sudarytos  galimybės  

apjungti bendrąsias  RP  

direkcijų funkcijas, 

greitesnis ir  

skaidresnis  interesantų 

aptarnavimas ir  

projektų derinimas. 

miškų 

departamentas 

Valstybinė saugomų 

teritorijų tarnyba 

prie Aplinkos 

ministerijos 

m. prioritetas buvo 

miškų valdymo 

pertvarkos ir kitų 

reformų įgyvendinimui. 

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 Įvykdyta. 

Nuo 2018-07-01 

reorganizuoti 8 regionų 

aplinkos 

apsaugos departamentai, 

jų funkcijas vykdo viena 

institucija – Aplinkos 

apsaugos departamentas 

prie Aplinkos 

ministerijos.  

2. Siekiant tobulinti Apibrėžti būdus (priemones), Parengta tvarka 2018 m. Veiklos priežiūros Neįvykdyta. 
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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 

Rezultatai 

Aplinkos ministerijos 

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. 

nustatys priemones, 

leidžiančias nustatyti 

Aplinkos ministerijos 

struktūrinių padalinių, 

pavaldžių įstaigų ir 

įstaigų prie Aplinkos 

ministerijos veiklos 

trūkumus, jų 

pašalinimo būdus ir kt. 

skyrius Dėl vykdytų RAAD 

reformų priemonės 

vykdymas numatomas 

2019 m.   

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 

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 

Įvykdyta. Aplinkos 

ministro 2018-01-23 

įsakymas Nr. D1-56 

„Dėl 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 
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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 

Rezultatai 

30 d. įsakymo Nr. 327 

„Dėl kontroliuojamų 

objektų tikrinimo 

dažnumo nustatymo 

regionų aplinkos apsaugos 

departamentuose tvarkos“ 

pripažinimo netekusiu 

galios“ pakeitimą.  

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“ 

pakeitimo“ 

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 

Įvykdyta. 

Vietoje Privalomųjų 

nurodymų pildymo 

tvarkos parengta nauja, 

aiškesnė Privalomo 

nurodymo forma. 

Aplinkos ministro 2018-

10-10 įsakymas Nr. D1-

874 „Dėl Lietuvos 
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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 

Rezultatai 

Respublikos aplinkos 

ministro 2017 m. 

gegužės 11 d. įsakymo 

Nr. D1-393 „Dėl 

aplinkos apsaugos 

valstybinės kontrolės 

dokumentų formų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 

5. (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 

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 

Vykdoma. 

Informacija priede Nr. 1.  
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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 

Rezultatai 

patvirtinimo“. 

6. (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 valstybiniuose  

vandens telkiniuose 

taisyklių bei Minimalių 

žuvų ir vėžių įveisimo  

normų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

projektą. 

Užkirsti kelią galimam ūkio 

subjektų ir pareigūnų 

piktnaudžiavimui žuvų 

suleidimo į vandens telkinius 

metu. 

Į vandens telkinius 

suleidžiamas faktinis 

žuvų kiekis, kuris 

objektyviai 

įforminamas įžuvinimo 

akte. 

2018 m. II 

ketv. 

Gamtos apsaugos ir 

miškų 

departamentas 

Vykdoma.  

Parengtas Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio 

ministro ir Lietuvos 

Respublikos aplinkos 

ministro 2010 m. 

balandžio 19 d. įsakymo 

Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl 

Žuvivaisos 

valstybiniuose  vandens 

telkiniuose taisyklių bei 

Minimalių žuvų ir vėžių 

įveisimo  normų sąrašo 

patvirtinimo“ pakeitimo 

projektas, kuris pateiktas 

derinti Žemės ūkio 

ministerijai. 

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

1.  Parengti ir pateikti 

Aplinkos apsaugos 

Užtikrinti sprendimų 

planuojamos ūkinės veiklos 

Patvirtinti Aplinkos 

apsaugos agentūros 

2018 m. II 

ketv. 

Aplinkos apsaugos 

agentūra 

Įvykdyta. 

Agentūros direktoriaus 
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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 

Rezultatai 

agentūros direktoriaus 

įsakymų projektus dėl 

Aplinkos apsaugos 

agentūros administracijos 

padalinių nuostatų 

patvirtinimo.  

 

poveikio aplinkai vertimo 

procese priėmimo ir Taršos 

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. 

administracijos 

padalinių nuostatai.  

 

2018-04-05 įsakymu Nr. 

AV-93 „Dėl kai kurių 

Aplinkos apsaugos 

agentūros 

administracijos padalinių 

nuostatų patvirtinimo“ 

patvirtinti Aplinkos 

apsaugos agentūros 

administracijos padalinių 

nuostatai:  Taršos 

prevencijos 

departamento nuostatai, 

Taršos prevencijos 

departamento Taršos 

integruotos prevencijos 

ir poveikio aplinkai 

vertinimo skyriaus 

nuostatai, Taršos 

prevencijos 

departamento Projektų 

vertinimo skyriaus 

nuostatai, Taršos 
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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 

Rezultatai 

prevencijos 

departamento Oro taršos 

prevencijos skyriaus 

nuostatai, Taršos 

prevencijos 

departamento Atliekų 

prevencijos skyriaus  

nuostatai,  Taršos 

prevencijos 

departamento Vandenų 

taršos prevencijos 

skyriaus nuostatai. 

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 vertimo ir 

2018 m. II 

ketv. 

Aplinkos apsaugos 

agentūra 

Įvykdyta. 

Agentūros direktoriaus 

2018-06-12 įsakymu Nr. 

AV-166 „Dėl Atrankos 

dėl planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo ir planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo 

procedūrų ir sprendimų 
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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 

Rezultatai 

leidimų išdavimo 

procesuose, pareigas ir 

atsakomybes,   

patikslintos dokumentų 

nagrinėjimo 

procedūros, kurios 

užtikrintų sklandų ir 

objektyvų sprendimų 

priėmimą. 

priėmimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, Agentūros 

direktoriaus 2018-06-04 

įsakymu Nr. AV-154 

„Dėl Aplinkos apsaugos 

agentūros direktoriaus 

2015 m. lapkričio 3 d. 

įsakymo Nr. AV-337 

„Dėl Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės 

leidimų ir taršos leidimų 

išdavimo, pakeitimo ir 

galiojimo panaikinimo 

Aplinkos apsaugos 

agentūroje tvarkos 

aprašo patvirtinimo 

pakeitimo“ 

patvirtinti/pakeisti 

tvarkos aprašai, aiškiai 

apibrėžiantys Taršos 

prevencijos 

departamento (iki 2018 
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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 

Rezultatai 

m. birželio 1 d. Poveikio 

aplinkai vertinimo 

departamento) ir kitų 

Agentūros 

administracijos 

padalinių, dalyvaujančių 

poveikio aplinkai 

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 

Įvykdyta. 

2018-12-18 organizuotas 

seminaras „Korupcijos 

rizikos aplinkos 

apsaugos srityje“. 
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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 

Rezultatai 

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 

 

Įvykdyta. 

Organizuoti 97 

susitikimai. 

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 

Įvykdyta. 

Seminaras organizuotas 

2018-12-13. 

4.  Įgyvendinti šviečiamojo 

pobūdžio socialinę 

kampaniją, apimančią 

Tikslas – užtikrinti efektyvią 

pažeidimų ir korupcijos 

prevenciją, ugdyti 

Tvarios, atsakingos ir į 

valdymo sprendimų 

priėmimo procesą 

2018 m.  

 

Valstybinė teritorijų 

planavimo ir 

statybos inspekcija 

Įvykdyta. 

Informacija Priede Nr. 2.  
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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 

Rezultatai 

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. 

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 

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 

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 

Rezultatai 

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. 

 

temomis sukūrimą bei 

sklaidą, tiek aktualios 

informacijos apie teritorijų 

planavimo ir statybos 

procesus viešinimą 

regioninėje spaudoje, tiek 

susitikimų su miestų ir 

miestelių bendruomenių 

atstovais organizavimą. 

srityse, padidėjęs 

visuomenės 

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 

Tikslas – stiprinti pažeidimų 

prevenciją, didinti 

visuomenės informuotumą ir 

statybos priežiūros procesų 

viešumą. 

 

Uždavinys – patogiu 

visuomenei formatu 

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 

Įvykdyta.  

2018 m. VTPSI 

išoriniame tinklapyje 

(www.vtpsi.lrv.lt) 

patalpintame atvirų 

duomenų portale 

visuomenei patogiu 

formatu paviešintas 

http://www.vtpsi.lrv.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 

Rezultatai 

reidus ir dažniausiai 

nustatomus pažeidimus. 

atvaizduoti svarbiausią su 

VTPSI prie AM veikla ir 

statybos valstybine priežiūra 

susijusią informaciją. 

Inspekcijos reidų 

nekilnojamo turto 

registre 

neįregistruotiems 

statiniams išsiaiškinti 

žemėlapis, kuriame 

nurodoma atlikto reido 

apytiksli vieta bei 

nustatyti pažeidimai, 

portale taip pat 

paskelbtas atnaujintas 

neteisėtai išduotų statybą 

leidžiančių dokumentų 

žemėlapis. 

6. Parengti viešųjų ir 

privačiųjų interesų 

deklaravimo 

rekomendacijas ir parengti 

(2 kartus į metus) 

informaciją darbuotojams 

apie prievolę deklaruoti 

viešųjų ir privačiųjų 

Suvokta (įsigilinta) į 

Įstatymo paskirtį ir 

uždavinius. 

 

Reguliariai atnaujinamos 

žinos Įstatymo 

reguliuojamoje srityje.  

 

Valstybės tarnautojų 

informavimas ir 

švietimas. 

Laiku pateiktos viešųjų 

ir privačiųjų 

deklaracijos. 

Kasmet 

 

Valstybinė saugomų 

teritorijų tarnyba 

prie Aplinkos 

ministerijos 

Įvykdyta. 

Parengta Viešųjų ir 

privačiųjų interesų 

deklaravimo atmintinė ir 

pristatyta Tarnybos 

darbuotojams.  
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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 

Rezultatai 

interesus ir vengti interesų 

konflikto. 

Žinomos prievolės kylančios 

iš Įstatymo. 

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 

 

 

. 

Įvykdyta. 

Alytaus RAAD 2018 m. 

pradžioje supažindino 

darbuotojus su 

korupcijos prevencijos 

informacija, pateikta 

STT internetiniame 

puslapyje. 

Korupcijos prevencijos, 

viešųjų ir privačių 

interesų derinimo 

valstybės tarnyboje 

temos buvo aptariamos  

AAD pasitarimų metu. 

Darbuotojai apie tai  

buvo nuolat 

informuojami 

elektroniniu paštu.  

Pastaba. Nuo 2018-07-

01 Aplinkos apsaugos 
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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 

Rezultatai 

departamentas prie 

Aplinkos ministerijos 

(toliau - AAD)perėmė 

buvusių regionų aplinkos 

apsaugos departamentų 

funkcijas.   

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 Įvykdyta. 

2018-05-09 Kauno 

RAAD pagal su Mykolo 

Riomerio universiteto 

Viešojo saugumo 

fakultetu pasirašytą 

bendradarbiavimo sutartį 

organizuotas seminaras 

aplinkos apsaugos 

valstybinę kontrolę 

vykdantiems 

pareigūnams korupcijos 

prevencijos tema. 

Mokymuose dalyvavo 31 

pareigūnas. 

9. Organizuoti seminarus Užtikrinti korupcijos Skaidrumo ir 2018–2020 Panevėžio RAAD Įvykdyta. 
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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 

Rezultatai 

Departamento aplinkos 

apsaugos valstybinės 

kontrolės pareigūnams, 

valstybės tarnautojams, 

korupcijos prevencijos, 

viešų ir privačių interesų 

derinimo valstybės 

tarnyboje temomis. 

prevencijos tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimą. 

atsakomybės 

didinimas. 

Panevėžio RAAD 2018 

m. korupcijos 

prevencijos priemonių 

plane priemonė buvo 

numatyta atlikti IV ketv. 

Reorganizavus RAAD, 

priemonė numatyta AAD 

2018 metų korupcijos 

prevencijos priemonių 

plane. AAD direktorius 

ir direktoriaus 

pavaduotoja 2018 m. 

spalio 29 d. dalyvavo 

mokymuose 

„Antikorupcinis aplinkos 

kūrimas valstybės ir 

savivaldybės įstaigoje“.  

Veiklos priežiūros 

skyriaus vyr. specialistė 

2018 m. gruodžio 14 d. 

dalyvavo mokymuose 

„Korupcijos prevencijos 
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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 

Rezultatai 

programų ir planų 

rengimas“. 

Korupcijos prevencijos, 

viešųjų ir privačių 

interesų derinimo 

valstybės tarnyboje 

temos buvo aptariamos  

Departamento pasitarimų 

metu. Darbuotojai apie 

tai buvo nuolat 

informuojami 

elektroniniu paštu.  

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 Įvykdyta. 

2018-11-13 AAD Šiaulių 

valdybos Šiaulių 

aplinkos apsaugos 

inspekcijos viršininkas 

dalyvavo mokymuose 

„Korupcijos prevencijos 

programų rengimas ir 

planų rengimas“. 

Korupcijos prevencijos, 
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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 

Rezultatai 

viešųjų ir privačių 

interesų derinimo 

valstybės tarnyboje 

temos buvo aptariamos  

AAD pasitarimų metu. 

Darbuotojai apie tai 

buvo nuolat 

informuojami 

elektroniniu paštu.  

11. Organizuoti valstybės 

tarnautojų mokymus:  

1. „Viešųjų ir privačių 

interesų derinimas 

valstybinėje tarnyboje“. 

2. Seminarus korupcijos 

prevencijos tema. 

Siekti ugdyti valstybės 

tarnautojų sąmoningumą, 

sąžiningumą. 

Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės  

mažėjimas.   

2018–2020 

m. 

 

Utenos RAAD Įvykdyta. 

Utenos RAAD 2018 m. 

korupcijos prevencijos 

priemonių plane 

priemonė buvo numatyta 

atlikti III ketv. 

Reorganizavus RAAD, 

priemonė numatyta AAD 

2018 metų korupcijos 

prevencijos priemonių 

plane.  

Departamento 

direktorius ir 
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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 

Rezultatai 

direktoriaus pavaduotoja 

2018 m. spalio 29 d. 

dalyvavo mokymuose 

„Antikorupcinis aplinkos 

kūrimas valstybės ir 

savivaldybės įstaigoje“.  

Veiklos priežiūros 

skyriaus vyr. specialistė 

2018 m. gruodžio 14 d. 

dalyvavo mokymuose 

„Korupcijos prevencijos 

programų ir planų 

rengimas“. 

Korupcijos prevencijos, 

viešųjų ir privačių 

interesų derinimo 

valstybės tarnyboje 

temos buvo aptariamos 

Departamento pasitarimų 

metu. Darbuotojai apie 

tai buvo nuolat 

informuojami el. paštu. 
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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 

Rezultatai 

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 Įvykdyta. 

Vilniaus RAAD 2018-

01-12 organizavo 

Vilniaus RAAD 

darbuotojams seminarą 

tema „Korupcijos 

prevencijos ir viešųjų ir 

privačių interesų 

derinimas valstybės 

tarnyboje“.     

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 

Įvykdyta. 

2018 m. Agentūros 

darbuotojai dalyvavo 

šiuose mokymuose 

korupcijos prevencijos 

tema:  2018-03-29 

mokymai „ES lėšų 

administravimas ir 

panaudojimas“, 2018-11-

26 mokymai „Finansinių 

nusikaltimų bei 

korupcijos prevencija“. 
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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 

Rezultatai 

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 

Įvykdyta. 

skyrelis ,,Klausimai 

atsakymai“ 2018 m. 

buvo atnaujintas. 

Klausimus ir atsakymus į 

juos galima rasti adresu 

https://www.apva.lt/es-

investicijos/2014-

2020/klausimai-

atsakymai/ 

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 

Įvykdyta. 

Organizuoti korupcijos 

prevencijos mokymai 

dirbantiems poveikio 

aplinkai vertinimo, 

atliekų licencijavimo ir 

viešųjų pirkimų 

vykdymo srityse: 2018-

12-13 Vidaus reikalų 

ministerijoje 

„Korupcijos rizikos 

viešuosiuose 

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 

Rezultatai 

pirkimuose“ ir 2018-12-

18 Aplinkos 

ministerijoje 

„Korupcijos rizikos 

aplinkos apsaugos 

srityje“.  

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 

Įvykdyta. 

Informacija Priede Nr. 3 

2. Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas 

Aplinkos ministerijos 

veiklos srityse, kuriose 

Atskleisti galimas korupcijos 

pasireiškimo priežastis, 

sąlygas ir jas šalinti 

įgyvendinant atitinkamas 

Užkirsti kelią galimam 

korupcijos 

pasireiškimui. 

2018–2020 

m. 

Veiklos priežiūros 

skyrius 

Įvykdyta. 

Išvada Aplinkos 

ministerijos 2018-12-06 

raštu Nr. (50-1)-D8E-
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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 

Rezultatai 

gali egzistuoti didelė 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė. 

priemones. 1369 pateikta STT. 

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 

Įvykdyta. 

Ryšių su visuomene 

skyrius visuomenės 

apklausos anketą apie 

asmenų aptarnavimo 

Aplinkos ministerijoje 

kokybę paskelbė 

Aplinkos ministerijos 

interneto svetainėje. 

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 

Įvykdyta. 

Skelbiama: 

https://kadastras.amvmt.l

t/vartai/, rubrika 

„Geoinformacija apie 

miškus (M-GIS)“ 

5. Atlikti VTPSI 2017 metais 

vykdyto Administracinių 

teisės pažeidimų 

Tikslas – užtikrinti 

Administracinių nusižengimų 

kodekso tikslų ir uždavinių 

Tinkamas 

Administracinių 

nusižengimų kodekso 

2018 m.  

 

Valstybinė teritorijų 

planavimo ir 

statybos inspekcija 

Įvykdyta iš dalies. 

Surinkti atitinkami 

duomenys, atliktas jų 



38 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės  

 

Tikslas ir uždaviniai 

 

Laukiami rezultatai 

Įvykdymo 

terminas 

 

Aplinkos 

ministerijos 

struktūrinis 

padalinys ar jai 

pavaldi institucija, 

atsakinga už 

priemonės 

įvykdymą 

Rezultatai 

kodekso/Administracinių 

nusižengimų kodekso 

taikymo analizę. 

įgyvendinimą. 

 

Uždavinys – palyginti ir 

padaryti išvadas dėl naujai 

įsigaliojusio kodekso 

nuostatų taikymo, jų 

aiškumo, vienodo taikymo 

aspektais. 

taikymas, teisės akto 

galimų spragų, 

leidžiančių korupcinio 

pobūdžio veiksmams 

atlikti, išgryninimas. 

prie Aplinkos 

ministerijos 

pradinis vertinimas, 

tačiau atsižvelgus į tai, 

kad Lietuvos 

Respublikos 

administracinių 

nusižengimų kodeksas 

įsigaliojo tik 2017 m., o 

dalis teisenos dėl 

administracinių teisės 

pažeidimų 2017 m. buvo 

vykdoma taikant 

nebeaktualaus Lietuvos 

Respublikos 

administracinių teisės 

pažeidimų kodekso 

nuostatas, buvo 

nustatytas poreikis atlikti 

platesnės apimties 

tyrimą, t. y. 2017-2018 

m. taikyto 

Administracinių 

nusižengimų kodekso 
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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 

Rezultatai 

analizę.  

Išplėsto turinio priemonė 

bus įgyvendinta 2019 m. 

6. (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 taikomos teisės 

normos, kurios kartais 

suprantamos 

dviprasmiškai ir dėl 

kurių taikymo yra 

pasisakę teismai. 

Kasmet 

2018–2020 

m. 

Valstybinė saugomų 

teritorijų tarnyba 

prie Aplinkos 

ministerijos  

 

Regionų aplinkos 

apsaugos 

departamentai 

 

Įvykdyta. 

Informacija Priede Nr.3. 

 

7.(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 

Įvykdyta. 

2018 metais, vykdant 

ūkinės veiklos objektų 

kontrolę ir taikant 

rotacijos principą 

agentūrose/inspekcijose, 
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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 

Rezultatai 

patikrinti 468 objektai. 

Nustatyta, kad 134 

objektai pažeidė aplinkos 

apsaugą 

reglamentuojančius 

teisės aktus. 

8. (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 

Įvykdyta. 

Viešųjų pirkimo 

organizavimo taisyklės ir 

Viešųjų pirkimų 

komisijos darbo 

reglamentas patvirtinti 

Lietuvos 

hidrometeorologijos 

tarnybos prie Aplinkos 

ministerijos direktoriaus 

2018 m. vasario 12 d. 

įsakymu Nr. V-30. 

9. (10.) Nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Nustatyti veiklos sritis, 

kuriose egzistuota korupcijos 

Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

2018 m Alytaus RAAD Įvykdyta. 

AAD atliko veiklos 
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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 

Rezultatai 

departamento veiklos 

srityse. 

pasireiškimo tikimybė. mažėjimas.   sričių korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

vertinimą ir pateikė 

išvadą. 2018-10-08  

išvada Departamento 

raštu Nr. (AAD)-AD5-

6045 pateikta Aplinkos 

ministrui. 

10. 

(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 

nuostatų laikymosi 

kontrolė. 

Kasmet, ne 

rečiau nei 

kartą per 

kalendorini

us metus 

Alytaus RAAD 

 

Įvykdyta. 

Alytaus RAAD 2018 m. 

balandžio–gegužės 

mėnesiais informavo 

darbuotojus apie 

pasikeitusių deklaracijų 

duomenų pateikimą.  

AAD Veiklos priežiūros 

skyrius vykdė viešųjų ir 

privačiųjų interesų 

deklaracijose pateiktų 

duomenų kontrolę 

atliekamų tyrimų metu. 

11. Parengti metinį korupcijos Vykdyti korupcijos Sumažintos prielaidos 2018 m. Klaipėdos RAAD Įvykdyta. 
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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 

Rezultatai 

(12.) prevencijos priemonių 

planą. 

prevenciją aplinkos apsaugos 

srityje. 

korupciniams 

nusižengimams 

pasireikšti. 

Klaipėdos RAAD 

direktoriaus 2017-12-12 

įsakymu Nr. V1-103 

buvo parengtas LR AM 

Klaipėdos RAAD 2018 

metų korupcijos 

prevencijos priemonių 

planas. 

2018-09-20 AAD 

direktoriaus įsakymu Nr. 

AD1-115 patvirtintas 

Aplinkos apsaugos 

departamento prie 

Aplinkos ministerijos 

2018 metų korupcijos 

prevencijos priemonių 

planas. 

12. 

(13.) 

Vykdyti ūkio subjektų 

anoniminę apklausą apie 

regione vykdomą 

aplinkosauginę kontrolę, 

rizikas, grėsmes RAAD 

1. Departamento veiklos 

tobulinimas atsižvelgiant į 

ūkio subjektų nuomonę apie 

departamento teikiamų 

paslaugų ir aptarnavimo 

1. Veiklos skaidrumas, 

korupcijos apraiškų 

galimas eliminavimas 

2. Atsakomybės 

didinimas, tarnybinės 

Kasmet 

2018–2020 

m. 

Šiaulių RAAD Įvykdyta. 

AAD organizavo 

apklausą, kuria siekta 

išsiaiškinti asmenų 

nuomonę apie AAD 
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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 

Rezultatai 

teritorijoje. kokybę,  

2.  Nustatyti ar ūkio subjektai 

susiduria su korupcijos 

apraiškomis bendraudami su 

departamento darbuotojais. 

veiklos kokybės 

gerinimas, galimų 

korupcinių apraiškų 

šalinimas. 

veiklą ir teikiamų 

paslaugų kokybę.  

13. 

(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 Įvykdyta. 

AAD atliko 

Departamento veiklos 

sričių korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

vertinimą ir pateikė 

išvadą. 2018-10-8 išvada 

Departamento raštu Nr. 

(AAD)-AD5-6045 

pateikta aplinkos 

ministrui. 

14. 

(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 Įvykdyta. 

AAD atliko 

Departamento veiklos 

sričių korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

vertinimą ir pateikė 
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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 

Rezultatai 

išvadą. 2018-10-8  

išvada Departamento 

raštu Nr. (AAD)-AD5-

6045 pateikta aplinkos 

ministrui. 

15. 

(16.) 

Parengti regiono aplinkos 

apsaugos departamento 

korupcijos prevencijos 

priemonių planą 

kiekvieniems metams. 

Vykdyti korupcijos 

prevenciją aplinkos apsaugos 

srityje. 

Sumažinti galimybę 

korupcijai. 

2018–2020 

m. 

Vilniaus RAAD Įvykdyta. 

2018-09-20 AAD 

direktoriaus įsakymu Nr. 

AD1-115 patvirtintas 

Aplinkos apsaugos 

departamento prie 

Aplinkos ministerijos 

2018 metų korupcijos 

prevencijos priemonių 

planas. 

16. 

(17.) 

Atlikti Aplinkos projektų 

valdymo agentūros 

veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymą ir 

vertinimą, išvadą pateikti 

Atskleisti priežastis, kurios 

sudaro sąlygas korupcijai, ir 

jas šalinti, įgyvendinant 

atitinkamas priemones. 

Užkirsti kelią 

korupcijai. 

Kasmet 

2018–2020 

m. 

Aplinkos projektų 

valdymo agentūra 

Įvykdyta. 

Agentūros veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymas ir 

vertinimas atliktas, 

išvada dėl korupcijos 
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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 

Rezultatai 

Aplinkos ministerijos 

vadovybei. 

pasireiškimo tikimybės 

2018-10-04 raštu Nr. 

(29-2-7)-S-163 pateikta 

LR aplinkos ministerijai. 

17. 

(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 

Įvykdyta iš dalies. 

Remiantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo  (toliau 

– VPĮ) 34 str. 8 d. 

nuostatomis, pirkimo 

skelbimai papildomai 

gali būti skelbiami 

pirkėjo profilyje, kitur 

internete ir (arba) 

leidiniuose. 

Atsižvelgiant į tai, jog 

VPĮ nėra nustatytas 

įpareigojimas skelbti 

apie vykdomus ir 

įvykdytus pirkimus, bei į 

tai, jog Agentūroje buvo 

itin padidėjęs darbo 

https://vdvis.am.lt/cs/idcplg?IdcService=DOC_INFO&dID=2587949&dDocName=AM_2575136
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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 

Rezultatai 

krūvis, nuo 2018-01-25 

tokia informacija 

Agentūros tinklapyje 

nebuvo skelbiama. 

Pastaba: Ataskaita parengta remiantis Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų 

ar įstaigų prie ministerijos pateiktais duomenimis.  
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Priedas Nr. 1 

 

 

Informacija apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose 

pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimą: 

 

Įgyvendinant šią priemonę Aplinkos ministerija kreipėsi į Vyriausybės kanceliariją dėl Ministro Pirmininko patarėjo vadovaujamos 

tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo, tačiau gavus neigiamą atsakymą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 

D1-334 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė Aprašo tobulinimui, kuriai pavesta iki 2018 m. birželio 29 d. parengti naujos redakcijos 

Aprašo projektą. Į darbo grupės sudėtį įtraukti su prekyba mediena ir jos reglamentavimu susijusių institucijų ir socialinių partnerių atstovai. Darbo 

grupė 2018 m. birželio 12 d. posėdyje, įvertinusi svarstomų klausimų svarbą, taip pat skirtingų interesų suderinimui ir pasiūlymų parengimui reikalingą 

papildomą laiką, visų asocijuotų medienos pirkėjų prašymu nusprendė siūlyti kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl naujos redakcijos Aprašo 

parengimui nustatyto termino pratęsimo. 2018 m. birželio 27 d. raštu Nr. (12-3)-D8-3422 Aplinkos ministerija kreipėsi į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybę dėl minėto termino pratęsimo. Vyriausybei nusprendus nepratęsti termino, darbo grupė toliau tęsė savo veiklą ir paskutinio baigiamojo 

2018 m. spalio 30 d. posėdžio  metu galutinai suformulavo pasiūlymus dėl tolesnio prekybos mediena sistemos tobulinimo (įskaitant socialinio 

atsakingumo ir ekonominės naudos kriterijus, pagal kuriuos būtų suteikiama pirmumo teisė pirkti medieną aukcionuose ilgalaikėms sutartims sudaryti, 

taip pat įskaitant Aprašo pakeitimo projektą). Aplinkos ministerijos 2018 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. (12-3)-D8(E)-1188 Vyriausybė informuota apie 

darbo grupės veiklos rezultatus ir apie tolesnius veiksmus rengiant naujos redakcijos Aprašo projektą – atsižvelgiant į darbo grupės pasiūlymus, 

numatoma Vyriausybei pateikti pagal darbo grupės pasiūlymus parengtą ir su suinteresuotosiomis institucijomis suderintą naujos redakcijos Aprašo 

projektą. Aprašo projektas parengtas ir Aplinkos ministerijos 2018 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. (12-3)-D8-5926 pateiktas derinti suinteresuotosioms 

institucijoms. Numatoma pagal suinteresuotųjų institucijų pateiktas pastabas patikslintą Aprašo projektą pateikti Vyriausybei 2019 m. I ketvirtį. 

 

 

Priedas Nr. 2 

 

Informacija apie VTPSI šviečiamojo pobūdžio socialinės kampanijos įgyvendinimą: 

Įgyvendinus aplinkos apsaugos programos lėšomis finansuojamą projektą „Visuomenės švietimas ir informavimas teritorijų planavimo ir 

statybos srityse“ atliktos dvi visuomenės apklausos (gyventojų bei tikslinės grupės), kurių dėka buvo atskleisti pagrindiniai gyventojams kylantys 

klausimai, su Inspekcijos veikla susiję mitai ir probleminiai aspektai, esama korupciogeninė situacija Inspekcijoje ir informacijos apie atskirus 

procesus ir procedūras poreikis. Įgyvendinant projektą, atliekant gyventojų lūkesčius ir poreikius, sukurta 12 vaizdo instrukcijų bei 10 infografikų. Šios 
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vizualinės raiškos priemonės paviešintos tiek interneto svetainėje, tiek socialiniame tinkle „Facebook“, kuriame pasiekė 25 000 Lietuvos gyventojų 

auditoriją. Įgyvendinus aplinkos apsaugos programos lėšomis finansuojamą projektą „Socialinių reklamų, skirtų savavališkos statybos prevencijai, 

sukūrimas ir sklaida“ sukurtos dvi socialinės reklamos savavališkų statybų prevencijos bei korupcijos prevencijos temomis. Socialinės reklamos 

paviešintos interneto svetainėje ir socialiniame tinkle „Facebook“, kuriame pasiekė 25 000 Lietuvos gyventojų auditoriją. Projektų metu padarytas 

įdirbis šviečiant bei informuojant gyventojus turės poveikį ilgojo laikotarpio tikslo – užtikrinti efektyvią teisės aktų pažeidimų prevenciją statybos ir 

teritorijų planavimo srityje – pasiekimui. 

Siekdama paskatinti visuomenę įsitraukti į aplinkos formavimo procesus ir pranešti apie savavališką statybą, ugdyti gyventojų pilietiškumą ir 

nepakantumą korupcijai, Inspekcija ėmėsi ir kitų veiksmų – 2018 metais socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbti 123 pranešimai apie aktualų teisinį 

reguliavimą ir Inspekcijos veiklą, suorganizuota 14 konsultacinio pobūdžio susitikimų su atskiruose Lietuvos miestuose įsikūrusių bendruomenių 

atstovais, dalyvauta radijo (M-1 bei Radiocentro stotyse) bei TV (5 žvaigždučių būstas, Statybų gidas, E-Lietuva) laidose.  

 Skatinant savarankišką informacinių sistemų teritorijų planavimo ir statybos srityse naudojimą sukurtos 45 vaizdo instrukcijos jų naudojimo 

klausimais. 

 

 

 

Priedas Nr. 3 

 

 

 

Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų vykdytos korupcijos prevencijos priemonės, susijusios su teismų praktikos analize ir 

pasiūlymais dėl teisės aktų tobulinimo 

 

1. Aplinkos ministerijos Teisės ir personalo departamento Teisės taikymo skyrius informavo, kad 2018 m. pavaldžioms institucijos ir 

šakiniams departamentams parengė: 

 

- išaiškinimą dėl konkursų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančiam atliekų tvarkytojui parinkti organizavimo; 

- teismų praktikos apibendrinimą bylose dėl viešojo intereso gynimo valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių srityje; 

- išaiškinimą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo 

užmokesčio“ 1.10 p. ir Valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Aplinkos ministerija, uždarųjų akcinių bendrovių 

(akcinių bendrovių), kuriose Aplinkos ministerija atstovauja valstybei, vadovų ir jų pavaduotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. D1-258, 10 p. nuostatų taikymo; 
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- išaiškinimą dėl aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo 6 punkto reikalavimų; 

- išaiškinimą dėl aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių pareigūnų duodamų privalomųjų nurodymų atvejų detalizavimo‘ 

- išaiškinimą dėl Aplinkos apsaugos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo; 

- išaiškinimą dėl Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio nuostatų taikymo; 

- išaiškinimą dėl Saugomose teritorijose neteisėtai pastatytų, laikomų ar naudojamų vagonėlių ar kitų kilnojamųjų objektų arba įrenginių 

priverstinio nuvežimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro ir kultūros ministro 2013-03-25 įsakymu Nr. D1-213/ĮV-241, 7 punkto, 

Administracinių nusižengimų kodekso 604 straipsnio ir Aplinkos apsaugos įstatymo 41 straipsnio nuostatų taikymo, nustačius Saugomų 

teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 12 punkte, 13 straipsnio 2 dalies 9 punkte ir 20 straipsnio 3 dalies 6 punkte numatytus pažeidimus; 

- išaiškinimą dėl Valstybės tarnybos įstatymo 28 ir 32 straipsnio ir Darbo kodekso X skyriaus nuostatų, reglamentuojančių žalos atlyginimą, 

taikymo; 

- išaiškinimą dėl Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 51 straipsnio, reglamentuojančio bylos šalių teisę sudaryti taikos 

sutartį, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 ir 6 straipsnių, nustatančių mokesčio už aplinkos teršimą atliekoms lengvatą, nuostatų 

taikymo; 

- išaiškinimą dėl Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138, 7.6 ir 

8.6 papunkčiuose nustatytos Aplinkos ministerijos kompetencijos teikti nuomonę dėl Architektų rūmų veiklos atitikimo Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir 

naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1.13 papunktyje nurodytai socialinės atsakomybės, socialinio dialogo ir socialinės partnerystės 

skatinimo bei plėtojimo nacionaliniu, šakos ir teritoriniu lygmeniu sričiai. 

 

Taip pat Teisės taikymo skyriaus darbuotojai 2018 m. lapkričio 29 d. Aplinkos ministerijos šakinių departamentų darbuotojams pristatė 

pranešimą tema ,,Aplinkos ministerijos interesų atstovavimas teisminiuose ginčuose dėl Aplinkos ministerijos priimtų sprendimų teisėtumo: ar visada 

buvome teisūs, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kokių klaidų vengti ateityje?“ 

Nurodytuose išaiškinimuose pateikiama Teisės taikymo skyriaus specialistų nuomonė dėl teisės aktų taikymo ir aiškinimo atskirose Aplinkos 

ministerijos kompetencijos srityse. Surengto seminaro metu pristatyta apibendrinta teisminių bylų, kuriose buvo priimti sprendimai dėl Aplinkos 

ministerijos veiksmų teisėtumo/neteisėtumo, apibendrinimas. Pateikiami išaiškinimai ir surengto seminaro medžiaga paremta teismų praktikos analize, 

tai leidžia užkirsti kelią netinkamam teisės aktų taikymui ar identifikuoti netinkamo teisės aktų taikymo atvejus. 

 

2. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) informavo, kad 2018 m. Tarnyba atliko nuolatinę 

aktualios teismų praktikos analizę, taikant įstatymus ir kitus teisės aktus. Atsižvelgiant į atliktą analizę, Tarnybos ir Tarnybos reguliavimo sričiai 
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priskirtų valstybinių parkų, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų direkcijų darbuotojai buvo supažindinami su teismų suformuluotomis 

nuostatomis – siųsti raštai, skaitomi pranešimai, teikta metodinė pagalba. Šiais veiksmais buvo siekiama užtikrinti, kad Tarnybos ir Tarnybos 

reguliavimo sričiai priskirtų valstybinių parkų, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų direkcijų darbuotojai taikytų teismų suformuotas nuostatas, 

priimant sprendimus dėl administracinių poveikio priemonių taikymo, kad praktikoje vienodai būtų taikomos teisės normos. Pagal kompetenciją 

teiktos pastabos dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, Statybos įstatymo, Saugomų teritorijų įstatymo, poįstatyminių teisės aktų 

nuostatų ir kt. teisės aktų tobulinimo. 

3. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) pateikė informaciją, kad Klaipėdos RAAD 2018 m. 

balandžio 24 d. raštu Nr. (5)-LV4-991 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. 

liepos 8 d. įsakymo Nr. 335 „Dėl pretenzijų bei ieškinių dėl žalos aplinkai ir kitų nuostolių atlyginimo teikimo, žalos išieškojimo ir informacijos apie 

žalą aplinkai registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo“ teikė pasiūlymus dėl teisės akto tobulinimo. 

AAD teisės skyrius ir Administracinių bylų nagrinėjimo poskyriai reguliariai analizavo teismų praktiką. Ši informacija buvo aptariama AAD 

skyrių ir valdybų susirinkimų metu, teikiant išvadas ir pastabas. AAD organizuotuose darbuotojų pasitarimuose (2018-07-24, 2018-09-26, 2018-10-19, 

2018-11-27) aptarti teisiniai klausimai ir pateikti konkretūs išaiškinimai, kaip taikyti teisės aktus. Darbuotojams elektroniniu paštu nuolat buvo 

siunčiami aktualiausi teismų sprendimai ir teisės aktų pakeitimai.  

 

__________________________ 


