APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2022-2023 M. KORUPCIJOS RIZIKOS IR
(AR) RIZIKOS VEIKSNIŲ SUMAŽINIMO AR PAŠALINIMO PRIEMONIŲ PLANO
PATVIRTINIMO
2022 m. spalio 6 d. Nr. AV-234
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi,
ir atsižvelgdama į 2022 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 (toliau – išvada dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo):
1 . T v i r t i n u Aplinkos apsaugos agentūros 2022-2023 m. korupcijos rizikos ir (ar) rizikos
veiksnių sumažinimo ar pašalinimo priemonių planą (toliau – Planas) (pridedama).
2. P a v e d u Teisės skyriaus vyriausiajai specialistei Jurgitai Baronaitei:
2.1.Kontroliuoti Plane numatytų priemonių įgyvendinimą.
2.2. Paskelbti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje išvadą dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo ir informuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją.
2.3. Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje po vienų metų nuo šio įsakymo
priėmimo paskelbti, kokie veiksmai buvo atlikti ir kokie rezultatai pasiekti mažinant korupcijos
riziką ir (ar) šalinant jos veiksnius.

Direktorė

Parengė
Jurgita Baronaitė
2022-10-04

Milda Račienė

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2022 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. AV-234
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2022-2023 M. KORUPCIJOS RIZIKOS IR (AR) RIZIKOS VEIKSNIŲ SUMAŽINIMO AR
PAŠALINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
1 lentelė. Sprendimų dėl papildomo medžiojamųjų gyvūnų limito skyrimo sritis
Nustatyti korupcijos rizikos
Konkrečios priemonės,
Planuojamų įgyvendinti
veiksniai
kurių būtina imtis
konkrečių priemonių
nustatytiems korupcijos
korupcijos rizikos veiksniams
rizikos veiksniams valdyti
valdyti ar pašalinti terminai /
ar pašalinti
atsakingi vykdytojai

Atlikus teisės aktų analizę
nustatyta, kad Medžioklės
Lietuvos
Respublikos
teritorijoje
taisyklių,
patvirtintų
Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro
2000 m. birželio 27 d. įsakymu
Nr. 258 „Dėl Medžioklės
Lietuvos
Respublikos
teritorijoje
taisyklių
patvirtinimo“, 39 punktas
nenustato
procedūrinio
termino, per kurį Aplinkos
apsaugos agentūra privalo
priimti
sprendimą
dėl
papildomo
medžiojamųjų
gyvūnų limito skyrimo.

Identifikatoriai (rezultatas), pagal kuriuos
bus nustatoma, ar pasiekti užsibrėžti
tikslai įgyvendinus priemones
nustatytiems korupcijos rizikos
veiksniams valdyti ar pašalinti / atsakingi
už stebėseną (identifikavimą) įstaigos
asmenys / padaliniai
Pateikti
Lietuvos Gyvosios gamtos licencijavimo Pakeistose Medžioklės Lietuvos Respublikos
Respublikos
aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė teritorijoje taisyklėse patvirtintose Lietuvos
ministerijai
teisėkūros Jurgita Ivanovienė.
Respublikos aplinkos ministro 2000 m.
iniciatyvą dėl Medžioklės
birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl
Lietuvos
Respublikos Įvykdymo terminas – 2023 m. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje
teritorijoje
taisyklių, liepos 1 d.
taisyklių patvirtinimo“, nustatyta, kad
patvirtintų
Lietuvos
sprendimas dėl papildomo medžiojamųjų
Respublikos
aplinkos
gyvūnų limito skyrimo yra priimamas per
ministro 2000 m. birželio 27
Lietuvos
Respublikos
viešojo
d. įsakymu Nr. 258 „Dėl
administravimo įstatymo 10 straipsnio 4
Medžioklės
Lietuvos
dalyje nustatytą terminą.
Respublikos
teritorijoje
taisyklių patvirtinimo“, 39
punkto pakeitimo, nustatant
kad
Aplinkos
apsaugos
agentūros sprendimas dėl
papildomo
medžiojamųjų
gyvūnų limito skyrimo yra
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Atlikus teisės aktų analizę
nustatyta,
kad
Aplinkos
apsaugos
agentūros
direktoriaus 2015 m. lapkričio
26 d. įsakymu Nr. AV-335
„Dėl įgaliojimų Aplinkos
apsaugos
agentūros
direktoriaus
pavaduotojui,
Aplinkos apsaugos agentūros
administracijos
padalinių
vadovams
suteikimo“
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus pavaduotojui nėra
suteikti įgaliojimai pasirašyti
sprendimus dėl papildomo
medžiojamųjų gyvūnų limito
skyrimo,
sprendimai
dėl
papildomo
medžiojamųjų
gyvūnų
limito
skyrimo
pasirašomi laikantis 1.2.22
papunkčio nuostatų.

priimamas
per Lietuvos
Respublikos
viešojo
administravimo įstatymo 10
straipsnio 4 dalyje nustatytą
terminą.
Peržiūrėti
ir
inicijuoti
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus
2015
m.
lapkričio 26 d. įsakymo Nr.
AV-335 „Dėl įgaliojimų
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus
pavaduotojui,
Aplinkos apsaugos agentūros
administracijos
padalinių
vadovams
suteikimo“
pakeitimą aiškiai nustatant
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus
pavaduotojui
įgaliojimus
pasirašyti
sprendimus dėl papildomo
medžiojamųjų gyvūnų limito
skyrimo.

Teisės
skyriaus
specialistas
Sindaravičius.

vyriausiasis Pakeistame Aplinkos apsaugos agentūros
Gediminas direktoriaus 2015 m. lapkričio 26 d. įsakyme
Nr. AV-335 „Dėl įgaliojimų Aplinkos
apsaugos
agentūros
direktoriaus
Įvykdymo terminas – 2022 m. pavaduotojui, Aplinkos apsaugos agentūros
lapkričio 30 d.
administracijos
padalinių
vadovams
suteikimo“ nustatyta, kad Agentūros
sprendimus dėl papildomo medžiojamųjų
gyvūnų limito skyrimo pasirašo Aplinkos
apsaugos
agentūros
direktoriaus
pavaduotojas.

2 lentelė. Paviršinio vandens telkinio naudojimo vandeniui išgauti sąlygų išdavimo sritis
Nustatyti korupcijos rizikos
Konkrečios priemonės,
Planuojamų įgyvendinti
veiksniai
kurių būtina imtis
konkrečių priemonių
nustatytiems korupcijos
korupcijos rizikos veiksniams
rizikos veiksniams valdyti
valdyti ar pašalinti terminai /
ar pašalinti
atsakingi vykdytojai

Identifikatoriai (rezultatas), pagal kuriuos
bus nustatoma, ar pasiekti užsibrėžti
tikslai įgyvendinus priemones
nustatytiems korupcijos rizikos
veiksniams valdyti ar pašalinti / atsakingi
už stebėseną (identifikavimą) įstaigos
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Atlikus teisės aktų analizę
nustatyta,
kad
Paviršinių
vandens telkinių naudojimo
vandeniui
išgauti
tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro
2008 m. birželio 2 d. įsakymu
Nr. D1-302 „Dėl Paviršinių
vandens telkinių naudojimo
vandeniui
išgauti
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“,
11
punkte
nėra
nustatytas
procedūrinis
terminas
trūkumams,
kai
paraiška
sąlygoms gauti neatitinka
reikalavimų, pašalinti.

Pateikti
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerijai
teisėkūros
iniciatyvą dėl Paviršinių
vandens telkinių naudojimo
vandeniui išgauti tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2008 m. birželio 2 d.
įsakymu Nr. D1-302 „Dėl
Paviršinių vandens telkinių
naudojimo vandeniui išgauti
tvarkos aprašo patvirtinimo“,
11
punkto
pakeitimo,
nustatant
procedūrinį
terminą,
kurį
Agentūra
privalo nustatyti pareiškėjui
ištaisyti paraiškos trūkumus.

asmenys / padaliniai
Hidrografinio tinklo skyriaus Pakeistame Paviršinių vandens telkinių
vyriausiasis
specialistas naudojimo vandeniui išgauti tvarkos aprašo,
Gediminas Dūdėnas.
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.
Įvykdymo terminas – 2023 m. D1-302 „Dėl Paviršinių vandens telkinių
rugsėjo 1 d.
naudojimo vandeniui išgauti tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 11 punkte nustatytas 15 darbo
dienų terminas kurį Agentūra turi nustatyti
trūkumams pašalinti, kai paraiška sąlygoms
gauti neatitinka reikalavimų.

3 lentelė. Leidimų įkurti zoologijos sodą išdavimo, sąlygų pakeitimo, galiojimo panaikinimo sritis
Nustatyti korupcijos rizikos
Konkrečios priemonės,
Planuojamų įgyvendinti
Identifikatoriai (rezultatas), pagal kuriuos
veiksniai
kurių būtina imtis
konkrečių priemonių
bus nustatoma, ar pasiekti užsibrėžti
nustatytiems korupcijos
korupcijos rizikos veiksniams
tikslai įgyvendinus priemones
rizikos veiksniams valdyti
valdyti ar pašalinti terminai /
nustatytiems korupcijos rizikos
ar pašalinti
atsakingi vykdytojai
veiksniams valdyti ar pašalinti / atsakingi
už stebėseną (identifikavimą) įstaigos
asmenys / padaliniai
Atlikus teisės aktų analizę Pateikti
Lietuvos Gyvosios gamtos licencijavimo Suvienodintos Leidimų zoologijos sodams
nustatyta,
kad
Leidimų Respublikos
aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo
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zoologijos
sodams
įkurti
išdavimo ir zoologijos sodų
tvarkymo ir kontrolės tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro
2002 m. birželio 4 d. įsakymu
Nr. 298 „Leidimų zoologijos
sodams įkurti išdavimo ir
zoologijos sodų tvarkymo ir
kontrolės
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“, nuostatos yra
neaktualios atsižvelgiant į
pakeistas
Lietuvos
Respublikos
laukinės
gyvūnijos įstatymo nuostatas,
susijusias su leidimų įkurti
zoologijos sodą išdavimu,
sąlygų pakeitimu, galiojimo
panaikinimu. Atsižvelgiant į
atlikto korupcijos pasireiškimo
tikimybės
nustatymo
ir
vertinimo rezultatus, pateikti
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijai
teisėkūros
iniciatyvą
dėl
Leidimų
zoologijos
sodams
įkurti
išdavimo ir zoologijos sodų
tvarkymo ir kontrolės tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro
2002 m. birželio 4 d. įsakymu
Nr. 298 „Leidimų zoologijos
sodams įkurti išdavimo ir
zoologijos sodų tvarkymo ir

ministerijai
teisėkūros Eglė Pėtelienė.
ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto
iniciatyvą
dėl
Leidimų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002
zoologijos sodams įkurti Įvykdymo terminas – 2023 m. m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 298 „Leidimų
išdavimo ir zoologijos sodų liepos 1 d.
zoologijos sodams įkurti išdavimo ir
tvarkymo ir kontrolės tvarkos
zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės
aprašo, patvirtinto Lietuvos
tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatos su
Respublikos
aplinkos
naujos redakcijos Lietuvos Respublikos
ministro 2002 m. birželio 4 d.
laukinės gyvūnijos įstatymu.
įsakymu Nr. 298 „Leidimų
zoologijos sodams įkurti
išdavimo ir zoologijos sodų
tvarkymo ir kontrolės tvarkos
aprašo
patvirtinimo“,
pakeitimo,
siekiant
suvienodinti nuostatas su
naujos redakcijos Lietuvos
Respublikos
laukinės
gyvūnijos įstatymu.
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kontrolės
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“,
pakeitimo
siekiant suvienodinti nuostatas
su naujos redakcijos Lietuvos
Respublikos
laukinės
gyvūnijos įstatymu.
4. Leidimų naudoti saugomas rūšis išdavimo sritis
Nustatyti korupcijos rizikos
Konkrečios priemonės,
veiksniai
kurių būtina imtis
nustatytiems korupcijos
rizikos veiksniams valdyti
ar pašalinti
Atlikus teisės aktų analizę
nustatyta, kad Saugomų rūšių
naudojimo tvarkos aprašo,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro
2010 m. liepos 15 d. įsakymu
Nr. D1-622 „Dėl Saugomų
rūšių naudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 10 ir 32
punktuose nereglamentuotas
konkretus terminas, per kurį
saugomų teritorijų direkcijos
turi suderinti leidimą naudoti
saugomas rūšis.

Pateikti
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerijai
teisėkūros
iniciatyvą dėl Saugomų rūšių
naudojimo tvarkos aprašo,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro 2010 m. liepos 15 d.
įsakymu Nr. D1-622 „Dėl
Saugomų rūšių naudojimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“,
10 ir 32 punktų pakeitimo,
nustatant,
kad
saugomų
teritorijų direkcijos per 10
darbo dienų nuo Aplinkos
apsaugos
agentūros
kreipimosi privalo suderinti
leidimo naudoti saugomas
rūšis projektą arba pateikti

Planuojamų įgyvendinti
konkrečių priemonių
korupcijos rizikos veiksniams
valdyti ar pašalinti terminai /
atsakingi vykdytojai

Identifikatoriai (rezultatas), pagal kuriuos
bus nustatoma, ar pasiekti užsibrėžti
tikslai įgyvendinus priemones
nustatytiems korupcijos rizikos
veiksniams valdyti ar pašalinti / atsakingi
už stebėseną (identifikavimą) įstaigos
asmenys / padaliniai
Gyvosios gamtos licencijavimo Pakeistuose Saugomų rūšių naudojimo
skyriaus vyriausioji specialistė tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Lietuvos
Eglė Pėtelienė.
Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl
Įvykdymo terminas – 2023 m. Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo
liepos 1 d.
patvirtinimo“, 10 ir 32 punktuose nustatyta,
kad saugomų teritorijų direkcijos per 10
darbo dienų nuo Aplinkos apsaugos
agentūros kreipimosi privalo suderinti
leidimus naudoti saugomas rūšis projektą
arba pateikti motyvuotą rašytinį atsisakymą
dėl leidimo naudoti saugomas rūšis projekto
derinimo.
Nustatyta,
kad
leidimas
išduodamas arba atsisakoma jį išduoti per 5
darbo dienas gavus saugomų teritorijų
direkcijos atsakymą.
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motyvuotą
rašytinį
atsisakymą
dėl
leidimo
naudoti
saugomas
rūšis
projekto derinimo. Leidimas
išduodamas arba atsisakoma
jį išduoti per 5 darbo dienas
gavus saugomų teritorijų
direkcijos atsakymą.
5. Leidimų vykdyti valymo ir iškasto grunto šalinimo darbus jūrų ir jūrų uostų akvatorijoje išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo sritis
Nustatyti korupcijos rizikos
Konkrečios priemonės,
Planuojamų įgyvendinti
Identifikatoriai (rezultatas), pagal kuriuos
veiksniai
kurių būtina imtis
konkrečių priemonių
bus nustatoma, ar pasiekti užsibrėžti
nustatytiems korupcijos
korupcijos rizikos veiksniams
tikslai įgyvendinus priemones
rizikos veiksniams valdyti
valdyti ar pašalinti terminai /
nustatytiems korupcijos rizikos
ar pašalinti
atsakingi vykdytojai
veiksniams valdyti ar pašalinti / atsakingi
už stebėseną (identifikavimą) įstaigos
asmenys / padaliniai
Atlikus teisės aktų analizę Pateikti
Lietuvos Jūros aplinkos vertinimo skyriaus Pakeistose Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų
nustatyta, kad būtina atlikti Respublikos
aplinkos vyriausioji specialistė Sandra akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo
Grunto kasimo jūrų ir jūrų ministerijai
teisėkūros Vadakojytė – Kareivienė.
taisyklėse,
patvirtintose
Lietuvos
uostų akvatorijoje ir iškasto iniciatyvą dėl Grunto kasimo
Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
grunto šalinimo taisyklių, jūrų ir jūrų uostų akvatorijoje Įvykdymo terminas – 2023 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 77 „Dėl aplinkos
patvirtintų
Lietuvos ir iškasto grunto šalinimo gruodžio 29 d.
apsaugos normatyvinio dokumento LAND
Respublikos aplinkos ministro taisyklių,
patvirtintų,
46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų
2002 m. vasario 26 d. įsakymu Lietuvos
Respublikos
akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo
Nr. 77 „Dėl aplinkos apsaugos aplinkos ministro 2002 m.
taisyklės“
patvirtinimo“,
nustatytas
normatyvinio
dokumento vasario 26 d. įsakymu Nr. 77
konkretus nugramzdinto grunto kiekio
LAND 46A-2002 „Grunto „Dėl
aplinkos
apsaugos
skaičiavimas vertinant asimiliacinės talpos
kasimo jūrų ir jūrų uostų normatyvinio
dokumento
pasiekimą (užpildymą), prievolė grunto
akvatorijose ir iškasto grunto LAND 46A-2002 „Grunto
šalinimo darbų užsakovui teikti Aplinkos
šalinimo
taisyklės“ kasimo jūrų ir jūrų uostų
apsaugos agentūrai asimiliacinės talpos
patvirtinimo“,
pakeitimus, akvatorijose ir iškasto grunto
vertinimo ataskaitą, mėginių ėmimo skaičius,
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susijusius su bendrosiomis
nuostatomis
(privalomų
dokumentų ir leidimo išdavimo
tvarka, nugramzdinto grunto
kiekio skaičiavimu vertinant
asimiliacinės talpos pasiekimą
(užpildymą), prievole grunto
šalinimo darbų užsakovui teikti
Aplinkos apsaugos agentūrai
asimiliacinės talpos vertinimo
ataskaitą, o Aplinkos apsaugos
agentūrai taisyklėse nustatytu
terminu ją įvertinti), svarstyti
pakeitimus,
susijusius
su
mėginių ėmimo skaičiumi,
suteikti konkrečius įgaliojimus
Aplinkos apsaugos agentūrai
derinti,
atsisakyti
derinti
užsakovo
pateiktą
asimiliacinės talpos vertinimo
programą, nustatyti terminą,
per kurį Aplinkos apsaugos
agentūra priima sprendimą
derinti
užsakovo
pateiktą
asimiliacinės talpos vertinimo
programą, numatyti Aplinkos
apsaugos agentūrai galimybę
pasitelkti
ekspertus
asimiliacinės talpos vertinimo
ataskaitos ir (ar) programos
įvertinimui.

šalinimo
taisyklės“
patvirtinimo“,
pakeitimo,
susijusio su bendrosiomis
nuostatomis
(privalomų
dokumentų
ir
leidimo
išdavimo
tvarka,
nugramzdinto grunto kiekio
skaičiavimu
vertinant
asimiliacinės
talpos
pasiekimą
(užpildymą),
prievole grunto šalinimo
darbų
užsakovui
teikti
Aplinkos apsaugos agentūrai
asimiliacinės
talpos
vertinimo
ataskaitą,
o
Aplinkos apsaugos agentūrai
taisyklėse nustatytu terminu
ją įvertinti leidimo galiojimo
sustabdymu),
svarstyti
pakeitimus, susijusius su
mėginių ėmimo skaičiumi,
suteikti
konkrečius
įgaliojimus
Aplinkos
apsaugos agentūrai derinti,
atsisakyti derinti užsakovo
pateiktą asimiliacinės talpos
vertinimo programą, nustatyti
terminą, per kurį Aplinkos
apsaugos agentūra priima
sprendimą derinti užsakovo
pateiktą asimiliacinės talpos
vertinimo
programą,
numatyti Aplinkos apsaugos
agentūrai galimybę pasitelkti

patikslinta privalomų dokumentų ir leidimo
išdavimo
tvarka,
suteikti
įgaliojimai
Aplinkos apsaugos agentūrai derinti,
atsisakyti derinti
užsakovo pateiktą
asimiliacinės talpos vertinimo programą,
nustatytas terminas, per kurį Aplinkos
apsaugos agentūra priima sprendimą derinti
užsakovo pateiktą asimiliacinės talpos
vertinimo programą, numatyta galimybė
Aplinkos apsaugos agentūrai pasitelkti
ekspertus asimiliacinės talpos vertinimo
ataskaitos ir (ar) programos įvertinimui.
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Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2018m. gegužės
31 d. įsakymo Nr. AV-151
„Dėl
Gyvosios
gamtos
licencijavimo skyriaus ir Jūros
aplinkos vertinimo skyriaus
karjeros valstybės tarnautojų
pareigybių
aprašymų
patvirtinimo“
pakeitimas,
siekiant
stiprinti
vidaus
kontrolės
mechanizmus,
peržiūrint vidaus kontrolės
sistemos
priemones
ir
analizuojant
Aplinkos
apsaugos agentūros valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartį,
pagrindines funkcijos, siekiant
išvengti
ypač
plačios
diskrecijos visuose leidimų
vykdyti valymo ir iškasto
grunto šalinimo darbus jūrų ir
jūrų
uostų
akvatorijoje
išdavimo,
galiojimo
sustabdymas,
galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir
galiojimo
panaikinimo

ekspertus asimiliacinės talpos
vertinimo ataskaitos ir (ar)
programos
įvertinimui,
svarstyti
pakeitimus,
susijusius su mėginių ėmimo
skaičiumi (2.3 papunktis, 4 ir
49 punktai, 1 priedas).
Aplinkos apsaugos agentūros
vadovybei pateikti iniciatyvą
dėl siekiamybės stiprinti
vidaus
kontrolės
mechanizmus,
peržiūrint
vidaus kontrolės sistemos
priemones ir analizuojant
Aplinkos apsaugos agentūros
valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartį, pagrindines
funkcijos, siekiant išvengti
ypač plačios diskrecijos
visuose leidimų vykdyti
valymo ir iškasto grunto
šalinimo darbus jūrų ir jūrų
uostų akvatorijoje išdavimo,
galiojimo
sustabdymas,
galiojimo
sustabdymo
panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo
procedūrų
vykdymo etapuose.

Jūros aplinkos vertinimo skyriaus Pakeistame Aplinkos apsaugos agentūros
vedėja
Nijolė
Remeikaitė- direktoriaus 2018m. gegužės 31 d. įsakyme
Nikienė.
Nr. AV-151 „Dėl Gyvosios gamtos
licencijavimo skyriaus ir Jūros aplinkos
Įvykdymo terminas – 2023 m. vertinimo skyriaus karjeros valstybės
gruodžio 29 d.
tarnautojų
pareigybių
aprašymų
patvirtinimo“ numatytas Jūros aplinkos
vertinimo skyriaus personalo rotacijos
principas, siekiant išvengti ypač plačios
diskrecijos visuose leidimų vykdyti valymo
ir iškasto grunto šalinimo darbus jūrų ir jūrų
uostų akvatorijoje išdavimo, galiojimo
sustabdymas,
galiojimo
sustabdymo
panaikinimo ir galiojimo panaikinimo
procedūrų vykdymo etapuose.
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procedūrų vykdymo etapuose.
Atlikus teisės aktų analizę
nustatyta, kad būtina atlikti
Lietuvos Respublikos jūros
aplinkos apsaugos įstatymo
pakeitimą, numatant leidimų
vykdyti valymo ir iškasto
grunto šalinimo darbus jūrų ir
jūrų
uostų
galiojimo
panaikinimą, pakeitimą esant
leidimo turėtojo prašymui.

Pateikti
Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerijai
teisėkūros
iniciatyvą dėl Jūros aplinkos
apsaugos įstatymo pakeitimo
numatant leidimų vykdyti
valymo ir iškasto grunto
šalinimo darbus jūrų ir jūrų
uostų akvatorijose galiojimo
panaikinimą, pakeitimą esant
leidimo turėtojo prašymui.

Jūros aplinkos vertinimo skyriaus Pakeistame Lietuvos Respublikos jūros
vedėja
Nijolė
Remeikaitė- aplinkos apsaugos įstatyme nustatytas
Nikienė.
leidimo galiojimo panaikinimo, pakeitimo
teisinis pagrindas, esant leidimo turėtojo
Įvykdymo terminas – 2023 m. prašymui.
gruodžio 29 d.

