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DĖL APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2022 M. PRIEMONIŲ PLANO
NUSTATYTIEMS KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAMS VALDYTI IR/AR PAŠALINTI
PATVIRTINIMO
2021 m.

d. Nr. AVVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
2 punktu ir 3 dalimi, įgyvendindama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir jos valdymo
sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo ir motyvuotos išvados rengimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymu
Nr. D1-442 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų
biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo ir motyvuotos išvados rengimo tvarkos aprašo ir
veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašo patvirtinimo“,
nuostatas ir atsižvelgdama į 2021 m. rugsėjo 15 d. Aplinkos apsaugos agentūros veiklos sričių,
kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinime pateiktus siūlymus dėl
nustatytų korupcijos rizikos veiksnių valdymo ir/ar pašalinimo bei priemonių plane nustatytiems
korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir/ar pašalinti numatytas korupcijos apraiškas mažinančias
priemones:
1 . T v i r t i n u Aplinkos apsaugos agentūros 2022 m. priemonių planą nustatytiems
korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir/ar pašalinti (toliau – Planas) (pridedama).
2. P a v e d u Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojui Rikantui Aukškalniui
kontroliuoti Plane numatytų priemonių įgyvendinimą.

Direktorė

Parengė
Gediminas Sindaravičius
2021-10-

Milda Račienė

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2021 m.
d. įsakymu Nr. AVAPLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2022 M. PRIEMONIŲ PLANAS NUSTATYTIEMS KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAMS
VALDYTI IR / AR PAŠALINTI
1 lentelė. Leidimų įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų (CITES) išdavimo, galiojimo panaikinimo
veiklos sritis
Nustatyti korupcijos rizikos
Konkrečios priemonės,
Planuojamų įgyvendinti
Identifikatoriai (rezultatas), pagal kuriuos
veiksniai
kurių būtina imtis
konkrečių priemonių korupcijos
bus nustatoma, ar pasiekti užsibrėžti
nustatytiems korupcijos
rizikos veiksniams valdyti ar
tikslai įgyvendinus priemones nustatytiems
rizikos veiksniams valdyti
pašalinti terminai / atsakingi
korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar
ar pašalinti
vykdytojai
pašalinti / atsakingi už stebėseną
(identifikavimą) įstaigos asmenys /
padaliniai
1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Pateikti Lietuvos Respublikos Gyvosios gamtos licencijavimo Pakeistose Prekybos laukiniais gyvūnais
Reglamentas (EB) Nr. 338/97 aplinkos
ministerijai skyriaus vyriausioji specialistė taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos
dėl laukinės faunos ir floros teisėkūros iniciatyvą dėl Irina Balčienė.
aplinkos ministro, Muitinės departamento
rūšių apsaugos kontroliuojant Prekybos laukiniais gyvūnais
prie Finansų ministerijos direktoriaus ir
jų prekybą su pakeitimais, taisyklių,
patvirtintos Įvykdymo terminas – 2022 m. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
2006 m. gegužės 4 d. Lietuvos
Respublikos rugsėjo 1 d.
direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu
Komisijos Reglamentu (EB) aplinkos ministro, Muitinės
Nr. 658/831/74 ,,Dėl Prekybos laukiniais
Nr. 865/2006, nustatančiu departamento prie Finansų
gyvūnais taisyklių patvirtinimo“, nustatytas
išsamias Tarybos reglamento ministerijos direktoriaus ir
konkretus, pvz., 7 darbo dienų, terminas, per
(EB) Nr. 338/97 dėl laukinės Valstybinės
maisto
ir
kurį turi būti priimtas sprendimas dėl
faunos ir floros rūšių apsaugos veterinarijos
tarnybos
kreipimosi į mokslo instituciją Gamtos
kontroliuojant
jų
prekybą direktoriaus
2002
m.
tyrimų centrą gavus iš pareiškėjo visus
įgyvendinimo taisykles su gruodžio 21 d. įsakymu Nr.
reikalingus paraiškos vertinimui dokumentus
pakeitimais,
Prekybos 658/831/74 ,,Dėl Prekybos
CITES leidimui išduoti, nustatytas terminas,
laukiniais gyvūnais taisyklės, laukiniais gyvūnais taisyklių
per kurį Gamtos tyrimų centras pateikia
patvirtintos
Lietuvos patvirtinimo“,
pakeitimo,
išvadą dėl leidimo išdavimo.

2

Respublikos aplinkos ministro,
Muitinės departamento prie
Finansų
ministerijos
direktoriaus ir Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2002 m. gruodžio
21
d.
įsakymu
Nr.
658/831/74 ,,Dėl Prekybos
laukiniais gyvūnais taisyklių
patvirtinimo“
neapibrėžia
termino, per kurį atsakingas
Aplinkos apsaugos agentūros
valstybės
tarnautojas
turi
kreiptis dėl Gamtos tyrimų
centro išvados gavimo, o
Gamtos tyrimų centras tokią
išvadą turėtų pateikti Aplinkos
apsaugos agentūrai, paliekama
diskrecija CITES paraiškas
nagrinėjančiam
valstybės
tarnautojui
nuspręsti
dėl
kreipimosi savalaikiškumo.

nustatant terminą, per kurį
Aplinkos apsaugos agentūra
privalo kreiptis į Gamtos
tyrimų centrą dėl išvados
pateikimo gavus iš pareiškėjo
visus reikalingus paraiškos
vertinimui
dokumentus
CITES
leidimui
išduoti,
nustatyti terminą, per kurį
Gamtos tyrimų centras tokią
išvadą
turėtų
pateikti
Aplinkos apsaugos agentūrai.

2 lentelė. Leidimų prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo, galiojimo panaikinimo sritis
Nustatyti korupcijos rizikos
Konkrečios priemonės,
Planuojamų įgyvendinti
Identifikatoriai (rezultatas), pagal kuriuos
veiksniai
kurių būtina imtis
konkrečių priemonių korupcijos
bus nustatoma, ar pasiekti užsibrėžti
nustatytiems korupcijos
rizikos veiksniams valdyti ar
tikslai įgyvendinus priemones nustatytiems
rizikos veiksniams valdyti
pašalinti terminai / atsakingi
korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar
ar pašalinti
vykdytojai
pašalinti / atsakingi už stebėseną
(identifikavimą) įstaigos asmenys /
padaliniai
Prekybos laukiniais gyvūnais Pateikti Lietuvos Respublikos Gyvosios gamtos licencijavimo Pakeistose Prekybos laukiniais gyvūnais
taisyklėse,
patvirtintose aplinkos
ministerijai skyriaus vyriausioji specialistė taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos

3

Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro,
Muitinės
departamento prie Finansų
ministerijos direktoriaus ir
Valstybinės
maisto
ir
veterinarijos
tarnybos
direktoriaus 2002 m. gruodžio
21
d.
įsakymu
Nr.
658/831/74 ,,Dėl Prekybos
laukiniais gyvūnais taisyklių
patvirtinimo“, nėra nustatytas
procedūrinis terminas, per kurį
Aplinkos apsaugos agentūra
turi atlikti veiksmus dėl
leidimo prekiauti laukiniais
gyvūnais, jų dalimis ir
gaminiais iš jų galiojimo
sustabdymo,
galiojimo
sustabdymo
panaikinimo,
galiojimo panaikinimo.

teisėkūros iniciatyvą dėl Irina Balčienė
aplinkos ministro, Muitinės departamento
Prekybos laukiniais gyvūnais
prie Finansų ministerijos direktoriaus ir
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Įvykdymo terminas – 2022 m. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Respublikos
aplinkos rugsėjo 1 d.
direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu
ministro,
Muitinės
Nr. 658/831/74 ,,Dėl Prekybos laukiniais
departamento prie Finansų
gyvūnais taisyklių patvirtinimo“, turi būti
ministerijos direktoriaus ir
nustatytas terminas, pvz., 5 darbo dienos, per
Valstybinės
maisto
ir
kurį Aplinkos apsaugos agentūra turi priimti
veterinarijos
tarnybos
sprendimus dėl leidimo prekiauti laukiniais
direktoriaus
2002
m.
gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų
gruodžio 21 d. įsakymu Nr.
galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo
658/831/74 ,,Dėl Prekybos
panaikinimo, galiojimo panaikinimo.
laukiniais gyvūnais taisyklių
patvirtinimo“, 30 punkto
pakeitimo,
nustatant
procedūrinį terminą, per kurį
Aplinkos apsaugos agentūra
turi atlikti veiksmus dėl
leidimo prekiauti laukiniais
gyvūnais, jų dalimis ir
gaminiais iš jų galiojimo
sustabdymo,
galiojimo
sustabdymo
panaikinimo,
galiojimo panaikinimo.

3 lentelė. Leidimų naudoti laukinius gyvūnus išdavimo, galiojimo panaikinimo veiklos sritis
Nustatyti korupcijos rizikos
Konkrečios priemonės,
Planuojamų įgyvendinti
Identifikatoriai (rezultatas), pagal kuriuos
veiksniai
kurių būtina imtis
konkrečių priemonių korupcijos
bus nustatoma, ar pasiekti užsibrėžti
nustatytiems korupcijos
rizikos veiksniams valdyti ar
tikslai įgyvendinus priemones nustatytiems
rizikos veiksniams valdyti
pašalinti terminai / atsakingi
korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar
ar pašalinti
vykdytojai
pašalinti / atsakingi už stebėseną
(identifikavimą) įstaigos asmenys /
padaliniai

4

Laukinių gyvūnų naudojimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro
ir Valstybinės maisto ir
veterinarijos
tarnybos
direktoriaus 2011 m. birželio
30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1310 ,,Dėl Laukinių gyvūnų
naudojimo
taisyklių
patvirtinimo“, 57 punkte nėra
nustatytas terminas, per kurį
Aplinkos apsaugos agentūra
privalo kreiptis į saugomos
teritorijos
direkciją
ar
Valstybinę saugomų teritorijų
tarnybą
prie
Aplinkos
ministerijos, bei terminas, per
kurį
saugomos
teritorijos
direkcija turi suderinti leidimo
naudoti laukinius gyvūnus
sąlygas.

Pateikti Lietuvos Respublikos
aplinkos
ministerijai
teisėkūros iniciatyvą dėl
Laukinių gyvūnų naudojimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro ir Valstybinės maisto
ir
veterinarijos
tarnybos
direktoriaus 2011 m. birželio
30 d. įsakymu Nr. D1533/B1-310 ,,Dėl Laukinių
gyvūnų naudojimo taisyklių
patvirtinimo“, 57 punkto
pakeitimo, nustatant terminą,
per kurį Aplinkos apsaugos
agentūra privalo kreiptis į
saugomos teritorijos direkciją
ar
Valstybinę
saugomų
teritorijų
tarnybą
prie
Aplinkos ministerijos, bei
terminą, per kurį saugomos
teritorijos
direkcija
turi
suderinti leidimo naudoti
laukinius gyvūnus sąlygas.

Gyvosios gamtos licencijavimo Pakeistose Laukinių gyvūnų naudojimo
skyriaus vedėjas Darius Mikelaitis taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir
Įvykdymo terminas – 2022 m. veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m.
rugsėjo 1 d.
birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310
,,Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių
patvirtinimo“, turi būti nustatytas terminas,
pvz., 3 darbo dienos, per kurį Agentūra
privalo kreiptis į saugomos teritorijos
direkciją ar Valstybinę saugomų teritorijų
tarnybą prie Aplinkos ministerijos, bei
terminas, per kurį saugomos teritorijos
direkcija turi suderinti leidimo naudoti
laukinius gyvūnus sąlygas.
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