PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. D1-11

APLINKOS MINISTERIJOS SISTEMOS 2013–2014 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonės

Tikslas ir uždaviniai

Laukiami rezultatai

Įvykdymo
terminas

Aplinkos ministerijos
struktūrinis padalinys ar
jai pavaldi institucija,
atsakinga už priemonės
įvykdymą

I. Teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, teritorijų planavimo dokumentų rengimą ir derinimą, tobulinimas.
1.

Parengti ir priimti Lietuvos Teritorijų planavimo srityje Parengtas
ir 2013 m.
Respublikos teritorijų planavimo supaprastinti procedūras.
patvirtintas
teisės
įstatymo
pakeitimo
įstatymą,
aktas, sumažinantis
kuriuo
numatoma
galimybė
poreikį
rengti
nekeičiant
pagrindinių
žemės
teritorijų planavimo
naudojimo paskirčių nustatyti
dokumentus, kai jau
žemės
naudojimo
būdus
ir
parengti aukštesnio
pobūdžių
galimybes,
taip
lygmens
teritorijų
sumažinant poreikį rengti vietovės
planavimo
lygmens
teritorijų
planavimo
dokumentai.
dokumentus
(Lietuvos
Respublikos nacionalinės kovos
su korupcija 2011-2014 m.
programos
įgyvendinimo
priemonių
plano
Nr.
6.5.
priemonės vykdymas).

AM
Teritorijų
planavimo, urbanistikos
ir
architektūros
departamentas
(LR Seimas atsakingas
už priėmimą)
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Eil.
Nr.

2.

Priemonės

Tikslas ir uždaviniai

Parengti ir priimti Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo
įstatymo
pakeitimo
įstatymą,
kuriuo
numatoma
prievolė
teritorijų planavimo dokumentų
rengimo
procedūras
atlikti
naudojantis teritorijų planavimo
dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacine sistema,
kuri leis pareiškėjui interaktyviniu
būdu atlikti atitinkamus veiksmus
ir tuo pačiu būdu stebėti tolesnę jų
eigą.
(Lietuvos
Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija
2011-2014
m.
programos
įgyvendinimo priemonių plano
Nr. 6.6. vykdymas).

Teritorijų planavimo proceso
dalyviams didinti viešumą,
susijusį su teritorijų planavimo
dokumentų rengimo procesu ir
teritorijų planavimo proceso
valstybinės priežiūros vykdymu.

Laukiami rezultatai

Įvykdymo
terminas

Parengtas ir
2013 m.
patvirtintas teisės
II ketv.
aktas, užtikrinantis
skaidresnį ir
efektyvesnį teritorijų
planavimo proceso
valdymą, patogesnę
prieigą prie reikiamos
informacijos ir
informacijos teikimą
visiems teritorijų
planavimo proceso
dalyviams, valstybės
institucijų pareigūnų
priimtų sprendimų
fiksavimą ir kontrolę,
greitesnį ir
paprastesnį
sprendimų priėmimą,
dokumentų rengimą ir
išdavimą, operatyvų
keitimąsi duomenimis
su kitomis
informacinėmis
sistemomis ir
registrais.

Aplinkos ministerijos
struktūrinis padalinys ar
jai pavaldi institucija,
atsakinga už priemonės
įvykdymą
AM Teritorijų
planavimo, urbanistikos
ir architektūros
departamentas
(LR Seimas atsakingas
už priėmimą).
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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

II. Teisės aktų, reglamentuojančių statinių statybą ir statybų valstybinę priežiūrą, tobulinimas.
1. Plėsti Lietuvos Respublikos
statybos leidimų išdavimo ir
statybos valstybinės priežiūros
informacinės sistemos elektronines
paslaugas iki bendradarbiavimo
lygio – sudaryti galimybę
elektroniniu būdu ne tik pateikti,
bet ir išduoti su statybos procesu ir
statybos valstybine priežiūra
susijusius dokumentus (LR
nacionalinės kovos su korupcija
programos įgyvendinimo
priemonių plano vykdymas).

Tikslas - sumažinti korupcijos
pasireiškimo prielaidas didinant
statybos valstybinės priežiūros
skaidrumą, sumažinti
administracinę naštą paslaugos
gavėjams.
Uždavinys – užtikrinti skaidrų
su statyba susijusių dokumentų
išdavimą teisės aktų nustatytais
terminais.

Parengtas ir
2014 m.
patvirtintas teisės
IV ketv.
aktas,
supaprastinantis
dokumentų išdavimo
procedūras ir
sumažinantis naštą
gyventojams ir
verslui.
Su statyba susijusios
paslaugos bus
teikiamos
bendradarbiavimo
lygiu viešai ir
skaidriai.

Valstybinė teritorijų
planavimo ir statybos
inspekcija prie Aplinkos
ministerijos

III. Teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę (miškų, gyvosios gamtos, žemės gelmių, ūkio subjektų ir
kt.), tobulinimas.
1. Pakeisti Leidimų kirsti mišką
išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. liepos 14 d.
įsakymu Nr. D1-386.

Reglamentuoti leidimų kirsti
mišką išdavimo tvarką miškų
naudotojams,
įgyvendinant
Miškų įstatymo 5 ir 11
straipsnių pakeitimo įstatymą.

Reglamentuotas
2013 m.
Leidimų kirsti mišką
išdavimas servituto
turėtojams
tais
atvejais, kai miško
kirtimas yra būtinas
įgyvendinant

AM Miškų
departamentas
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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

servituto suteikiamas
teises pagal teritorijų
planavimo
dokumentų
sprendinius,
išdavimas.
2. Pakeisti LR aplinkos ministro
2003-06-10 įsakymą Nr. 294 „Dėl
neetatinių
aplinkos
apsaugos
inspektorių
funkcijų
atlikimo
tvarkos aprašo, priėmimo į
neetatinius
aplinkos
apsaugos
inspektorius
tvarkos
aprašo,
priėmimo į neetatinius aplinkos
apsaugos inspektorius egzaminų
programos, neetatinio aplinkos
apsaugos
inspektoriaus
pažymėjimo formos ir neetatinio
aplinkos apsaugos inspektoriaus
pažymėjimo patvirtinimo“

Pašalinti sąlygas, kurios sudaro
galimybę piktnaudžiavimui ir
korupcijos pasireiškimo
tikimybei.

3. Sukurti ir įdiegti RAAD elektroninį Užkirsti
kelią
galimam
registrą
(programą)
aplinkos pareigūnų piktnaudžiavimui.
apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnų reidams ir ūkinės veiklos
objektų patikrinimams registruoti.

Patvirtintas teisės
2013 m.
aktas užtikrins
skaidresnę neetatinių
aplinkos apsaugos
inspektorių veiklos
vertinimo kontrolę.

AM Aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės
politikos skyrius

Skaidrumo ir
2013-2014 Aplinkos apsaugos
atsakomybės
m.
agentūra
didinimas aplinkos
apsaugos valstybinės
kontrolės 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

Nustatyti kriterijus, kuriais
vadovaujantis būtų planuojami
ūkinės
veiklos
objektų
patikrinimai.

Sumažinta
2013 m.
administracinė našta
smulkiam
ir
vidutiniam verslui.

Aplinkos apsaugos
agentūra

5. Pakeisti Ūkio subjektų veiklos Didinti ūkinės veiklos objektų
planinių ir neplaninių patikrinimų, patikrinimų
kokybę
ir
vykdant
aplinkos
apsaugos skaidrumą.
valstybinę kontrolę, reikalavimų
aprašą, patvirtintą LR aplinkos
ministro 2011-02-18 įsakymu Nr.
D1-145.

Teisės
aktu
bus 2013 m.
įtvirtinta,
kad
aplinkos
apsaugos
valstybinės kontrolės
pareigūnai,
prieš
tikrindami
ūkio
subjektus,
turi
informuoti juos apie
patikrinimus,
apie
tikrinamojo
ūkio
subjekto
bei
tikrinančio pareigūno
teises ir pareigas
patikrinimo metu.

Aplinkos apsaugos
agentūra

6. Pakeisti LR aplinkos ministro
2009-02-05 įsakymą Nr. D1-48
,,Dėl konfiskuotų ar kitaip valstybei
perduotinų gyvų ar negyvų laukinių
augalų ar gyvūnų, jų dalių ar
gaminių iš jų perdavimo mokslo ir
(ar) mokymo institucijoms mokslo

Patvirtintas teisės
aktas reglamentuos
procedūras dėl
laukinių gyvūnų
konfiskavimo ir
perdavimo ir
atsakomybės.

AM Gamtos apsaugos
departamentas
Aplinkos apsaugos
agentūra

4. Parengti ūkio subjektų, mokančių
mokesčius už gamtos išteklius ir
taršą, rizikos vertinimo aplinkos
apsaugos požiūriu, metodikas.

Aiškiau
reglamentuoti
procedūras dėl konfiskuotų ar
kitaip valstybei perduotinų gyvų
ar negyvų laukinių augalų ar
gyvūnų, jų dalių ar gaminių ir jų
perdavimo mokslo ir (ar)
mokymo institucijoms mokslo ir

2014 m. II
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

ir (ar) mokymo tikslais tvarkos (ar) mokymo tikslais.
aprašo patvirtinimo‘‘.
7.

Parengti Žemės gelmių išteklių Remiantis Europos Komisijos
naudojimo inovacijų programą.
pateikto
pasiūlymo
(komunikatas
2012-02-29
COM(2012) 82 final) dėl
Europos inovacijų partnerystės
žaliavų
srityje
gairėmis,
inovacijos yra būtina sąlyga
taupiam žaliavų naudojimui ir
tvariam jų tiekimui. Būtina
sukurti dinaminę modeliavimo
sistemą, kuri susietų pasiūlos ir
paklausos
tendencijas
su
ekonominiu
požiūriu
eksploatuotinais žemės gelmių
ištekliais,
įskaitant
įvairių
scenarijų poveikio aplinkai,
ekonomikai
ir
visuomenei
vertinimą.

8. Parengti Lietuvos Respublikos
žemės gelmių įstatymo pakeitimo
projektą, įstatymą priėmus parengti
jį įgyvendinančius teisės aktus.

Pakeisti
leidimų
išdavimo
sistemą, numatyti, kad teisė
naudoti žemės gelmių išteklius
ir ertmes būtų susieta su realiai
valdomu ar naudojamu žemės
sklypu; įstatyme įtvirtinti ar

Programa nustatys
2013 m.
gaires ir nuostatas
Žemės gelmių
įstatymo pakeitimui,
siekiant išlaikyti ir
pagerinti
pramonės
konkurencingumą ir
užtikrinti, kad žemės
gelmių ištekliai būtų
naudojami racionaliai
ir taupiai.

AM
Žemės gelmių skyrius

Užtikrintas efektyvus 2014 m.
žemės gelmių
išteklių, kurie
išimtine nuosavybės
teise priklauso
valstybei,

Lietuvos
geologijos
tarnyba prie Aplinkos
ministerijos
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Eil.
Nr.

9.

Priemonės

Tikslas ir uždaviniai

Laukiami rezultatai

pakoreguoti leidimų tirti žemės
gelmes ir leidimų naudoti žemės
gelmių išteklius ir ertmes
išdavimo
sąlygas,
licencijuojamos veiklos sąlygas,
atsisakymo išduoti leidimą,
leidimo galiojimo sustabdymo,
galiojimo
sustabdymo
panaikinimo
ir
leidimo
galiojimo
panaikinimo
pagrindus; aiškiai apibrėžti
institucijų,
atsakingų
už
valstybės
politikos
žemės
gelmių apsaugos ir išteklių
naudojimo srityje formavimą ir
įgyvendinimą, funkcijas.

naudojimas; aiškiau
reglamentuotos
leidimų išdavimo
procedūros; aiškiau
apibrėžtos institucijų,
atsakingų už
valstybės politikos
žemės gelmių
apsaugos ir išteklių
naudojimo srityje
formavimą, taip pat
užtikrintas
efektyvesnis ir
racionalesnis
vykdomosios
valdžios institucijoms
priskirtų funkcijų
vykdymas ir pavestų
uždavinių
įgyvendinimas.

Teikti pasiūlymus AAA ir AM dėl Sumažinti
korupcijos Sumažinti
galiojančių ir naujai rengiamų ar pasireiškimo tikimybę aplinkos administracinę naštą
keičiamų teisės aktų tobulinimo apsaugos inspektavimo srityje. ūkio subjektams.
gyvosios gamtos ir žemės gelmių
išteklių
naudojimo,
apsaugos
srityse.

Įvykdymo
terminas

Aplinkos ministerijos
struktūrinis padalinys ar
jai pavaldi institucija,
atsakinga už priemonės
įvykdymą

Kasmet
AM Klaipėdos RAAD
2013-2014
m.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Tikslas ir uždaviniai

10. Parengti LR aplinkos ministro Pašalinti sąlygas, kurios sudaro
įsakymą, reglamentuojantį vieningą galimybę piktnaudžiavimui.
tvarką RAAD priimant sprendimus
dėl baudos mokėjimo išdėstymo
dalimis, dėl žalos mokėjimo
išdėstymo dalimis, dėl atsisakymo
išdėstyti žalos mokėjimą dalimis,
dėl
administracinės
bylos
nagrinėjimo datos pakeitimo.

Laukiami rezultatai

Įvykdymo
terminas

Parengtas teisės aktas 2013 m.
nustatys tvarką dėl
vienodų standartų
taikymo RAAD
priimant sprendimus
dėl baudos mokėjimo
išdėstymo dalimis,
dėl žalos mokėjimo
išdėstymo dalimis,
dėl atsisakymo
išdėstyti žalos
mokėjimą dalimis,
dėl administracinės
bylos nagrinėjimo
datos pakeitimo.

Aplinkos ministerijos
struktūrinis padalinys ar
jai pavaldi institucija,
atsakinga už priemonės
įvykdymą
Aplinkos
agentūra

apsaugos

IV. Teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos kokybės valdymą ir kontrolę (atliekų tvarkymo srityje) tobulinimas.
1. Atlikti gaminių, pakuočių ir atliekų
apskaitos
analizę,
pasiūlyti
priemones
dėl
vieningos
ir
skaidrios
apskaitos
sistemos
sukūrimo
(projekto
įgyvendinimas).

Įvertinus
visus
gaminių,
pakuočių ir atliekų, jų tvarkymo
ir
tvarkymo
apskaitą
reglamentuojančius teisės aktus,
esamas apskaitos informacines
sistemas,
sukurti
vieningą
apskaitos sistemą, užtikrinančią
atliekų tvarkymo kontrolę ir
stebėseną.

2013 m.
Parengta gaminių,
pakuočių ir atliekų
bei jų tvarkymo
apskaitos strategija ir
veiksmų planas

AM Atliekų
departamentas

8

Eil.
Nr.

Priemonės

2. Pakeisti LR aplinkos ministro
2003-09-25 įsakymą Nr. 469 „Dėl
atliekų tvarkymo veiklos
nutraukimo plano rengimo,
derinimo ir įgyvendinimo tvarkos
patvirtinimo“.

Tikslas ir uždaviniai

Laukiami rezultatai

Įvykdymo
terminas

Aplinkos ministerijos
struktūrinis padalinys ar
jai pavaldi institucija,
atsakinga už priemonės
įvykdymą

Atsižvelgiant
į
Specialiųjų Pakeistas teisės aktas 2013 m. II AM Atliekų
tyrimų
tarnybos
pareikštas aiškiau reglamentuos ketv.
departamentas
pastabas ir motyvus.
priimant sprendimus
dėl Atliekų tvarkymo
veiklos nutraukimo
plano, siekiant
sumažinti sąlygas
korupcijai ir
piktnaudžiavimui.

V. Teisės aktų, reglamentuojančių saugomų teritorijų valdymą, tvarkymą ir apsaugą, tobulinimas.
1.

Analizuoti galiojančius, saugomų Pašalinti priežastis, kurios
teritorijų valdymą, tvarkymą ir sudaro sąlygas korupcijai.
apsaugą reglamentuojančius teisės
aktus,
nustačius
priežastis,
sudarančias sąlygas korupcijai,
teikti AM išvadas ir pasiūlymus dėl
teisės aktų tobulinimo.

Valstybinė saugomų
Pakeisti teisės aktai Kasmet
sumažins korupcijos 2013-2014 teritorijų tarnyba prie
pasireiškimo
m.
Aplinkos ministerijos
tikimybę.

VI. Teisės aktų, reglamentuojančių leidimų, atestatų, sertifikatų, pažymų išdavimą, tobulinimas.
1.

Hidrometeorologinių
pažymų Pašalinti priežastis, kurios
rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto sudaro sąlygas korupcijai ir
Lietuvos
hidrometeorologijos piktnaudžiavimui.
tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2010-06-09 įsakymu
Nr. V-59, pakeitimas.

Patobulintas teisės
aktas aiškiau
reglamentuos
procedūras ir
sumažins korupcijos
pasireiškimo
tikimybę.

2013 m.

Lietuvos
hidrometeorologijos
tarnyba prie Aplinkos
ministerijos
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Eil.
Nr.

Priemonės

Tikslas ir uždaviniai

2. Teikti AAA, AM pasiūlymus dėl Supaprastinti procedūras.
galiojančių ir naujai rengiamų ar
keičiamų teisės aktų tobulinimo
korupcijos prevencijos požiūriu.

Laukiami rezultatai

Įvykdymo
terminas

Aplinkos ministerijos
struktūrinis padalinys ar
jai pavaldi institucija,
atsakinga už priemonės
įvykdymą

Sumažinti naštą ūkio Kasmet
AM Klaipėdos RAAD
subjektams, ypač
2013-2014 AM Utenos RAAD
smulkiam ir
m.
vidutiniam verslui

VII. Antikorupcinio švietimo ir visuomenės informavimo srityje.
1. Organizuoti Aplinkos ministerijos, Užtikrinti korupcijos
Skaidrumo ir
įstaigų prie Aplinkos ministerijos ir prevencijos tikslų įgyvendinimą. atsakomybės
ministerijos reguliavimo sričiai
didinimas.
priskirtų
įstaigų
valstybės
tarnautojams
ir
pareigūnams
seminarus antikorupcinio švietimo
tema.
2. Organizuoti Aplinkos ministerijos, Didinti teisėkūros proceso
įstaigų prie Aplinkos ministerijos ir viešumą ir skaidrumą.
ministerijos reguliavimo sričiai
priskirtų
įstaigų
valstybės
tarnautojams ir pareigūnams kursus
dėl teisės aktų projektų vertinimo
valstybės, korupcijos, socialiniu,
ekonomikos, finansų ir kitais
požiūriais.

Kasmet
AM Teisės ir personalo
2013-2014 departamento Kontrolės
m.
skyrius

Supažindinti
Kasmet
AM Teisės ir personalo
valstybės tarnautojus 2013-2014 departamento Personalo
su teisės aktų
m.
skyrius
projektų vertinimu
valstybės, korupcijos,
socialiniu,
ekonomikos, finansų
ir kitais požiūriais.

3. Organizuoti mokymus RAAD ir Užtikrinti korupcijos
Skaidrumo
AAA
aplinkos
apsaugos prevencijos tikslų įgyvendinimą. atsakomybės
valstybinės kontrolės pareigūnams,
didinimas.

ir Kasmet
Aplinkos apsaugos
2013-2014 agentūra
m.
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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

valstybės tarnautojams korupcijos
prevencijos tema.
4. Įpareigoti RAAD vadovus, kad Užtikrinti korupcijos
Užkirsti
kelią 2013 m.
departamentų tinklalapiuose būtų prevencijos tikslų įgyvendinimą korupcijai
ir
skelbiama informacija apie ūkio
piktnaudžiavimui.
subjektų ir aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės pareigūnų
teises
ir pareigas,
atliekant
patikrinimą, atsakomybę imant ir
duodant kyšius ir pareigūnų
atsakomybę už Viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybės
tarnyboje
įstatymo
nuostatų
pažeidimus.
5. Organizuoti VĮ miškų urėdijų Vykdyti korupcijos prevenciją
pareigūnams
mokymo
kursus miškų urėdijų veiklos srityje
korupcijos prevencijos tema

6.

Organizuoti Valstybinės saugomų Vykdyti korupcijos prevenciją
teritorijų tarnybos prie Aplinkos saugomų teritorijų direkcijų
ministerijos ir valstybinių parkų veiklos srityse .
valstybės
tarnautojams
ir
pareigūnams seminarus korupcijos

Aplinkos apsaugos
agentūra

Atgrasinti
miškų Kasmet
Generalinė miškų
urėdijų darbuotojus 2013-2014 urėdija prie Aplinkos
nuo
korupcinio m.
ministerijos
pobūdžio
nusikalstamų veikų
darymo.
Pareigūnų, valstybės
tarnautojų švietimas
ir informavimas

Kasmet
Valstybinė saugomų
2013-2014 teritorijų tarnyba prie
m.
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

prevencijos tema
7.

Organizuoti mokymo kursus
Valstybinės miškų tarnybos
pareigūnams korupcijos
prevencijos tema

Užtikrinti korupcijos
Skaidrumo,
prevencijos tikslų įgyvendinimą. atsakomybės
didinimas.

8.

Organizuoti žurnalistų konkursą Skatinti Lietuvos žiniasklaidos
tema ,,Žiniasklaida prieš korupciją atstovus ne tik aktyviau domėtis
aplinkosaugoje‘‘
antikorupcijos tema, bet ir
analizuoti, tirti korupcijos
reiškinį ir ugdyti visuomenės
nepakantumą korupcijai.
Taip pat skatinti
bei organizuoti pilietines
antikorupcines iniciatyvas
Lietuvoje.

Visuomenės
nepakantumo
korupcijai
formavimas.

9.

Valstybinių
miškų
sektoriaus Nuomonės apie korupcijos įtaką
skaidrumo užsakomasis tyrimas
valstybinių miškų sektoriui
vertinimas, sektoriaus
korumpuotumo vertinimas,
priežastys, sudarančios sąlygas
korupcijos apraiškoms,
priemonės korupcijos
pasireiškimo tikimybei mažinti.

Sumažinti korupcijos 2014 m.
riziką, pašalinti
priežastis, galinčias
sudaryti sąlygas
korupcijai.

10. Pažangių elektroninių paslaugų, Didinti paslaugų prieinamumą ir Sukurtomis
suteikiančių galimybę elektroninėje patrauklumą
perkeliant paslaugomis galės

ir Kasmet
Valstybinė miškų
2013-2014 tarnyba
m.
2013 m.

2014 m.

AM Visuomenės
informavimo ir viešųjų
ryšių departamentas

Generalinė miškų
urėdija prie Aplinkos
ministerijos

Lietuvos
hidrometeorologijos
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Eil.
Nr.

Priemonės

Tikslas ir uždaviniai

Laukiami rezultatai

erdvėje
gauti
Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos teikiamas
paslaugas, sukūrimas.

teikiamas
paslaugas
į
elektroninę erdvę ir atsižvelgiant
į
specializuotų
vartotojų
poreikius.

naudotis visi fiziniai
ir juridiniai asmenys,
tai yra skaidru,
patikima ir saugu.

11. Organizuoti mokymus Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos valstybės
tarnautojams
korupcijos
prevencijos tema.

Lietuvos
tarnybos
ministerijos
mokymas
švietimas.

hidrometeorologijos Skaidrumo ir
prie
Aplinkos atsakomybės
valstybės tarnautojų didinimas.
ir antikorupcinis

Įvykdymo
terminas

Aplinkos ministerijos
struktūrinis padalinys ar
jai pavaldi institucija,
atsakinga už priemonės
įvykdymą
tarnyba prie Aplinkos
ministerijos

Kasmet
Lietuvos
2013-2014 hidrometeorologijos
m.
tarnyba prie Aplinkos
ministerijos

VIII. Korupcijos prevencijos srityje.
1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymas Aplinkos ministerijos
sistemoje
(aplinkos
apsaugos
valstybinės kontrolės ir teritorijų
planavimo valstybinės priežiūros
srityse) (LR Vyriausybės 2002 m.
spalio 8 d. nutarimas Nr. 1601 ,,Dėl
korupcijos rizikos analizės atlikimo
tvarkos patvirtinimo‘‘.

Atskleisti korupcijos priežastis, Užkirsti kelią
sąlygas
ir
jas
šalinti, korupcijai
įgyvendinant
atitinkamas
priemones.

2. Įstaigų prie Aplinkos ministerijos ir Pašalinti
priežastis,
kurios
ministerijos reguliavimo sričiai sudaro sąlygas korupcijai ir
priskirtų įstaigų pareigūnų veiklos piktnaudžiavimui.
teisėtumo kontrolė.
3. Analizuoti

ir

Kasmet
AM Teisės ir personalo
2013-2014 departamento Kontrolės
m.
skyrius

Pareigūnų
atsakomybės už
pavestų funkcijų
vykdymą didinimas

antikorupciniu Šalinti teisėkūros ir teisinio Užkirsti

Kasmet
AM Teisės ir personalo
2013-2014 departamento Kontrolės
m.
skyrius

kelią Kasmet

AM Teisės ir personalo
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Eil.
Nr.

Priemonės

Tikslas ir uždaviniai

požiūriu vertinti teisės aktus,
reglamentuojančius įstaigų prie
Aplinkos
ministerijos
ir
ministerijos reguliavimo sričiai
priskirtų įstaigų pareigūnų veiklą ir
teikti
ministerijos
vadovybei
išvadas, pasiūlymus dėl teisės aktų
tobulinimo.

reglamentavimo
spragas,
mažinti viešojo administravimo
procedūrų
ir
priimamų
sprendimų
neskaidrumą,
priežastis, kurios sudaro sąlygas
korupcijai
ir
pareigūnų
piktnaudžiavimui.

4. Organizuoti ir nagrinėti piliečių
pareiškimus,
pranešimus
ir
skundus,
gautus
Aplinkos
ministerijos korupcijos prevencijos
,,Karštąja linija‘‘.

Užkirsti
kelią
piktnaudžiavimui
padėtimi
ir
neveikimui.

5. Parengti LR aplinkos ministerijos Suderinti teisės aktus.
darbo reglamento, patvirtinto LR
aplinkos ministro 2006-06-01
įsakymu Nr. D1-275, pakeitimą,
atsižvelgiant į LR aplinkos
ministerijos Asmenų, prašymų
skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir
jų aptarnavimo LR aplinkos
ministerijoje tvarkos, patvirtintos
LR aplinkos ministro 2012-03-16
įsakymu Nr. D1-229, reikalavimus.

Laukiami rezultatai

korupcijos
apraiškoms
pareigūnų
piktnaudžiavimui.

pareigūnų Pareigūnų
tarnybine atsakomybės
pareigūnų didinimas

Įvykdymo
terminas

2013-2014 departamento Kontrolės
ir m.
skyrius, atliekant įstaigų
prie Aplinkos
ministerijos ir
ministerijos reguliavimo
sričiai priskirtų įstaigų
pareigūnų veiklos
patikrinimus.
Kasmet
AM Teisės ir personalo
2013-2014 departamento Kontrolės
m.
skyrius.

Pakeistas teisės aktas 2013 m.
aiškiau reglamentuos
skundų,
gautų
Aplinkos ministerijos
korupcijos
prevencijos ,,Karštąja
linija‘‘, nagrinėjimą.

6. Taikyti rotacijos principą RAAD Skaidrumo ir kokybės didinimas Efektyvesnė

Aplinkos ministerijos
struktūrinis padalinys ar
jai pavaldi institucija,
atsakinga už priemonės
įvykdymą

ūkinės Kasmet

AM Teisės ir personalo
departamento Teisėkūros
skyrius

RAAD
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Eil.
Nr.

Priemonės

Tikslas ir uždaviniai

agentūrose, vykdant ūkinės veiklos
objektų kontrolę.

Laukiami rezultatai

veiklos
kontrolė

Įvykdymo
terminas

Aplinkos ministerijos
struktūrinis padalinys ar
jai pavaldi institucija,
atsakinga už priemonės
įvykdymą

objektų 2013-2014
m.

7. Organizuoti
ūkio
subjektų Užtikrinti
korupcijos Didinti skaidrumą ir 2013 m.
patikrinimus rotacijos būdu.
prevencijos tikslų ir uždavinių kokybę
aplinkos
įgyvendinimą.
apsaugos
inspektavimo srityje.

AAA

8. Reguliariai analizuoti teismų
Skaidrumo ir kokybės didinimas
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.

RAAD
VTPSI
AAA
VSTT
VMT
GMU

9. Analizuoti teismų praktiką, taikant Skaidrumo ir kokybės didinimas
įstatymus ir kitus teisės aktus
aplinkos apsaugos srityje ir teikti
pasiūlymus
dėl
Aplinkos
ministerijos kompetencijai priskirtų

1. Atlikta analizė
leidžia nustatyti
priežastis ir
atskleidžia pareigūnų
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.

Atlikta analizė leidžia Kasmet
AM Teisės ir personalo
nustatyti priežastis ir 2013 -2014 departamento Teisės
atskleidžia pareigūnų m.
taikymo skyrius
veiklos trūkumus.
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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

teisės aktų tobulinimo ir teismų
sprendimų vykdymo.
10. Atlikti korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą, nustatyti LR
aplinkos ministerijos Aplinkos
projektų
valdymo
agentūros
veiklos sritis, kuriose egzistuoja
didelė
korupcijos
apraiškų
tikimybė, išvadą pateikti Aplinkos
ministerijos vadovybei.

Atskleisti priežastis, kurios Užkirsti kelią
sudaro sąlygas korupcijai ir jas korupcijai.
šalinti, įgyvendinant atitinkamas
priemones.

11. Pagal nustatytas veiklos sritis,
kuriose
egzistuoja
didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė,
parengti konkrečias priemones
galimoms korupcijos apraiškoms
valdyti ir paskirti atsakingus
asmenis
už
šių
priemonių
vykdymą.

Nustatyti veiklos sritis, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo
tikimybė,
ir
įgyvendinti
korupcijos
prevencijos
priemones
korupcijos tikimybei sumažinti.

12. Organizuoti Aplinkos projektų Viešojo administravimo srityje
valdymo agentūros darbuotojams dirbantis asmuo turi vadovautis
mokymus tema: profesinė etika.
visuomeninės
tarnybos
principais: paklusti įstatymui ir
jį
įgyvendinti;
tarnauti
visuomenės interesams; prisiimti
asmeninę atsakomybę; vengti

Kasmet
Aplinkos
projektų
agentūros
2013-2014 valdymo
m. III ketv. Bendrųjų reikalų ir teisės
skyrius

Sumažinti korupcijos Kasmet
pasireiškimo
2013-2014
tikimybę
m. III ketv.
įgyvendinant
atitinkamas
korupcijos
prevencijos
priemones.

Aplinkos projektų
valdymo agentūros
Bendrųjų reikalų ir teisės
skyrius

Užtikrinti,
kad Kasmet
Aplinkos projektų
Aplinkos
projektų 2013-2014 valdymo agentūra
valdymo agentūroje m.
dirbantys valstybės
tarnautojai
vadovautųsi
visuomeninės
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Eil.
Nr.

Priemonės

Tikslas ir uždaviniai

žalos darymo.

Laukiami rezultatai

Įvykdymo
terminas

Aplinkos ministerijos
struktūrinis padalinys ar
jai pavaldi institucija,
atsakinga už priemonės
įvykdymą

tarnybos principais:
paklustų įstatymui ir
jį
įgyvendintų;
tarnautų visuomenės
interesams
prisiimdami asmeninę
atsakomybę; vengtų
žalos darymo.

13. Aplinkos
projektų
valdymo Vykdyti korupcijos prevenciją Visuomenės
agentūros puslapyje www.apva.lt investicinių aplinkos projektų švietimas ir
atnaujinti ir iš esmės papildyti įgyvendinimo srityje
informavimas
skyrelį ,,Klausimai-atsakymai‘‘.

Kasmet
Aplinkos projektų
2013-2014 valdymo agentūra
m.

14. Įdiegti
bendrą
(vieningą) Užtikrinti
sprendimų kontrolės stebėseną prevencijos
dokumentų valdymo sistemą.
įgyvendinimą.

Iki 201312-31

korupcijos Supaprastintos
uždavinių procedūros, viešumo
ir skaidrumo
didinimas.

15. Po kiekvieno metų ketvirčio Vykdyti korupcijos prevenciją
pabaigos, per 10 darbo dienų investicinių aplinkos apsaugos
Aplinkos
projektų
valdymo projektų įgyvendinimo srityje.
agentūros internetiniame puslapyje
skelbti informaciją apie viešuosius
pirkimus, kurių vertė didesnė nei
10 000 Lt, nurodant pirkimo
dalyvius, nugalėtojus, kainą ir
konkrečios prekės ar paslaugos

Visuomenės
informavimas,
viešumo, skaidrumo
didinimas.

Aplinkos projektų
valdymo agentūra

Po
Aplinkos projektų
kiekvieno valdymo agentūra
metų
ketvirčio
pabaigos,
per 10
darbo dienų
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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

kriterijus, kuriais remiantis tiekėjas
buvo pripažintas nugalėtoju.
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