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KAIP INOVATYVIAI VERTINTI ĮMONIŲ KELIAMĄ RIZIKĄ APLINKAI?
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DEPARTAMENTASDEPARTAMENTAS

ESAMOS SITUACIJOS IR IŠŠŪKIO APRAŠYMAS 
Šiuo metu Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas)
sudaro ir kiekvienas metais atnaujina kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašus, 2020 m. atnaujintame
sąraše yra apie 29 tūkst. ūkio subjektų, kurie kelia vienokią ar kitokią grėsmę aplinkai. Per metus
Departamento pareigūnai atlieka apie 5-6 tūkst. planinių patikrinimų. 2020 m. Valstybės kontrolė
savo ataskaitoje pažymėjo, kad Lietuvoje yra apie 280 tūkst. ūkinę veiklą vykdančių subjektų (įmonių
ir fizinių asmenų). Iš esmės kiekvienas ūkinę veiklą vykdantis subjektas kelia grėsmę aplinkai, nes
susidaro atliekos, nuotekos ir pan. Šiuo metu kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašai yra sudaromi
Excel lentelėse, o jų keliama rizika yra vertinama užpildant atitinkamas Excel formas ir šiuo pagrindu
yra sudaromas metinis ūkio subjektų patikrinimo planas. Tokiu būdu stengiamasi atrinkti didžiausią
grėsmę aplinkai keliančius ūkio subjektus ir juos patikrinti, tačiau dėl žmogiškojo faktoriaus ir
neefektyvių darbo priemonių, atranka (rizikos vertinimas) nėra efektyvi ir todėl galimai nėra
efektyviai vykdoma kontrolė. Kadangi rizikos vertinimą atlieka ir kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašą
sudaro pareigūnai, Specialiųjų tyrimų tarnyba tai vertina kaip galimą korupcijos riziką. Ši problema
paliečia valstybės institucijas, ūkio subjektus ir visą visuomenę, kadangi galimai didžiausią (didesnę)
grėsmę keliantys subjektai nėra patikrinami. Tokiu būdu nėra užkertamas kelias didžiausią grėsmę
aplinkai keliantiems pažeidimams ir daromai žalai gamtai. Ši problema yra aktuali visoms ūkio
subjektų kontrolę vykdančioms institucijoms. 

NORIMAS REZULTATAS
Automatizuotas kontroliuojamų (tikrintinų) ūkio subjektų (įmonių) sąrašo sudarymas, į jį įtraukiant ir
naujai įsikūrusius subjektus, pašalinant veiklą baigusius subjektus, ir automatizuotas ūkio subjektų
keliamos rizikos aplinkai įvertinimas, iš sąrašo atrenkant tam tikrą skaičių didžiausią grėsmę keliančių
subjektų, taip sudarant metinį patikrinimų planą, pagal kurį įmones tikrintų Departamento
pareigūnai. Sistema, išanalizavusi atliktų patikrinimų duomenis, į tai atsižvelgtų atlikdama kitų metų
ūkio subjektų rizikos vertinimą, taip pat sudarytų didžiausią grėsmę aplinkai keliančių veiklų sąrašą
pagal veiklos sritis (pvz. atliekų degintojai, nuotėkų valytojai, chemijos pramonės įmonės ir pan.).  
Sprendimas turės prisitaikyti prie teisės aktų reikalavimų, kurie reglamentuoja tikrinimo kryptis,
dažnumą ir pan.    

SPRENDIMO POVEIKIS IR KAIP JĮ IŠMATUOTI 
Kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašo atnaujinimą, rizikingiausių įmonių nustatymą vykdė apie 150
Departamento darbuotojų. Šis procesas truko apie 3 mėnesius. Sprendimo sėkmė būtų vertinama
per sumažėjusį šiame procese dalyvaujančių pareigūnų skaičių ir sutrumpėjusią proceso trukmę.

REZULTATŲ TĘSTINUMAS 
Jeigu sukurtas produktas atitiks Departamento poreikius ir jo kaina bus racionali, Departamentas
inicijuos sprendimo pirkimo procedūras. Siektume, kad sukurtas sprendimas būtų tobulinamas ir
vystomas, užtikrinant tinkamą sprendimo veikimą. Taip pat būtų svarstoma galimybė išplėsti šį įrankį,
jį pritaikant aplinkosauginių mokesčių kontrolės bei kitose srityse.
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Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 
Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairės  
Aplinkos ministro įsakymas dėl Planinių, neplaninių patikrinimų 
Departamento direktoriaus įsakymas dėl ūkio subjektų rizikos vertinimo 

PAPILDOMA PAGALBINĖ INFORMACIJA, KURI GALI BŪTI AKTUALI SPRENDIMO KŪRĖJAMS
Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys ūkio subjektų patikrinimus:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.83679/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cfcf98d126d011e58a4198cd62929b7a/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=e1082197-a1d5-4d92-8aae-44a63f98e3ca
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DF46427D7615/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bdf7036229df11eb8c97e01ffe050e1c?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=ec110f89-401c-4877-9d1b-08471d791166

