Nuorodą į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvadą dėl korupcijos rizikos analizės Aplinkos apsaugos agentūros,
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Akmenės, Kelmės, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybių
veiklos srityse, galima rasti čia.
PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS*
Pateiktos pastabos

Kai kuriais atvejais visas
atrankos dėl PAV, PAV
apimties vertinimo, PŪV PAV
ataskaitos vertinimo ir
sprendimų rengimo
procedūras atskiruose
etapuose vykdo tas pats
valstybės tarnautojas, o
atsižvelgiant į deleguotas
funkcijas, valstybės
tarnautojams suteikiama ypač
plati diskreciją visuose PAV
procedūrų vykdymo etapuose
priimti sprendimus dėl
atitinkamų duomenų, galinčių
turėti tiesioginę įtaką galutinio
sprendimo priėmimui

Pasiūlymai atsižvelgiant į
pateiktas pastabas

Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą

Specialiųjų
tyrimų tarnybos
vertinimas

1. Kitos antikorupcinės pastabos
Aplinkos apsaugos agentūrai,
Parengti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau –
įgyvendinti personalo rotacijos AAA) direktoriaus įsakymą „Dėl Aplinkos apsaugos
/ funkcijų atskyrimo
agentūros (direktoriaus 2018 m. birželio 12 d. įsakymo Nr.
procedūras, siekiant užtikrinti, AV-166 „Dėl Atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos
kad tas pats asmuo įstaigoje
poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos
negalėtų vykdyti atrankos dėl
poveikio aplinkai vertinimo procedūrų ir sprendimų
PAV procedūrų ir PAV
priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau –
programų bei PAV ataskaitų
Projektas). Projekto tikslas: įgyvendinti Taršos prevencijos
vertinimo bei sprendimų dėl
departamento (toliau – TPD) Projektų vertinimo skyriuje
PAV programų / PAV
personalo rotacijos principus, siekiant užtikrinti, kad tas
ataskaitų rengimo funkcijų.
pats valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal
darbo sutartį, nevykdytų planuojamos ūkinės veiklos vėjo
jėgainių statybos (toliau – PŪV) ar PŪV pakeitimo ar
išplėtimo atrankos dėl PAV, PAV apimties vertinimo, PŪV
PAV ataskaitos vertinimo ir sprendimų rengimo procedūrų
atskiruose etapuose.
Projekto parengimo terminas - 2023-07-04.
Atsakingi vykdytojai - TPD Projektų vertinimo
skyrius, AAA Teisės skyrius.

Informaciją apie išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodytų pasiūlymų vykdymą ar numatomą įgyvendinimą prašome pateikti STT ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo
išvados dėl korupcijos rizikos analizės gavimo dienos.
*

