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KAS REGULIUOJA?
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi:
▪

Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašas;

▪

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas;

▪

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;

▪

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu;

▪

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu;

▪

kitais teisės aktais.

▪

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD)
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. AD1-252 patvirtinti Imuniteto
tarnybos nuostatai nustatantys veiklos tikslus, funkcijas, teises, veiklos
organizavimą ir vidaus administravimo kontrolę.

IMUNITETO TARNYBA – KAS TAI?
▪

Imuniteto tarnyba yra AAD struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus
direktoriui.

▪

Imuniteto tarnybos paskirtis – padėti AAD direktoriui organizuoti ir įgyvendinti
AAD padalinių valdymą, organizuojant ir koordinuojant AAD ir jo struktūrinių
padalinių valstybės tarnautojų, darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį,
(toliau – Darbuotojai) tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų bei
kitų teisės pažeidimų ir korupcinio pobūdžio veikų prevenciją bei analizę.

▪

Imuniteto tarnybą sudaro viršininkas, patarėjas, korupcijos prevencijos, tyrimų
ir analizės veiklos krypčių vyriausieji specialistai, vidaus tyrimų krypties
vyriausieji specialistai.

KOKIE IMUNITETO TARNYBOS TIKSLAI?
•

vykdyti AAD darbuotojų apsaugą nuo galimo neteisėto
poveikio, kuriuo siekiama paveikti sąžiningą ir objektyvų
pareigų atlikimą;

•

organizuoti, įgyvendinti ir koordinuoti AAD darbuotojų
tarnybinių nusižengimų bei korupcijos pobūdžio veiksmų
prevenciją ir tyrimą.

IMUNITETO TARNYBOS FUNKCIJOS SUSIJUSIOS SU DARBUOTOJAIS
nustato grėsmes darbuotojams, organizuoja ir koordinuoja tokių veiklos sričių nustatymą AAD;

AAD direktoriaus pavedimu atlieka ar dalyvauja atliekant tarnybinės veiklos patikrinimus dėl galimų
AAD darbuotojų tarnybinių nusižengimų bei galimų tarnybinių nusižengimų tyrimus;
tikrina, ar AAD darbuotojai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai
atlieka savo funkcijas ir pareigas;
AAD direktoriaus pavedimu nagrinėja asmenų skundus dėl AAD darbuotojų ar AAD direktoriaus į
pareigas skiriamų asmenų veiksmų (neveikimo);

gavus informaciją apie AAD darbuotojų galbūt padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas,
nedelsiant apie tai informuoja AAD direktorių, kompetentingas ikiteisminio tyrimo įstaigas, teikia
siūlymus korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais, kad nustatyti korupcijos atvejai nepasikartotų;
pagal kompetenciją konsultuoja AAD darbuotojus, kaip elgtis susidūrus su korupcinio pobūdžio
nusižengimais, nusikalstamomis veikomis ar interesų konfliktais jų veiklose ir kaip jų išvengti;
teikia rekomendacijas AAD direktoriui dėl naujai priimamų darbuotojų atsparumo korupcijai;

teikia rekomendacijas AAD direktoriui dėl pareigūnų ir darbuotojų skatinimo;

KOKIOS YRA IMUNITETO TARNYBOS TEISĖS?
reikalauti iš visų AAD ir jam pavaldžių struktūrinių padalinių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, administracijos
padalinių, informacijos, ataskaitų, dokumentų, paaiškinimų ir kitų tyrimams reikalingų duomenų;
duoti privalomus vykdyti nurodymus AAD padaliniams dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo;
gauti iš AAD padalinių informaciją, paaiškinimus, reikiamus duomenis ir dokumentus, išvadas ir pasiūlymus, kurių
reikia tarnybos uždaviniams spręsti ir funkcijoms įgyvendinti;
teikti AAD vadovybei pasiūlymus tarnybos kompetencijos bei darbo organizavimo klausimais;
prireikus pasitelkti AAD padalinių specialistus;
vertinant priimamų darbuotojų rizikas, rinkti apie juos informaciją iš buvusių darboviečių bei kitų šaltinių;

teikti AAD vadovybei rekomendacijas dėl pareigūnų metinių vertinimų, paskatinimų bei apdovanojimų;
Imuniteto tarnyba turi kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises.

IMUNITETO TARNYBOS VYRIAUSIEJI SPECIALISTAI
•

vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą tikrindamas, ar
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai laikosi jų veiklą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų aplinkos apsaugos valdymo srityje,
tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas;

•

vykdo AAD pareigūnų veiklos kontrolę, analizuoja ir vertina jų veiklos rezultatus,
teikia Skyriaus vedėjui apibendrintą informaciją ir pasiūlymus veiklos teisėtumo
pažeidimų prevencijos klausimais;

•

atlieka tikslinius, planinius, kompleksinius ir neplaninius AAD pareigūnų veiklos
patikrinimus;

•

pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, skundus, pasiūlymus dėl AAD
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų ir pareigūnų
veiksmų(neveikimo), piktnaudžiavimo.

TARNYBINIO NUSIŽENGIMO TYRIMĄ ATLIEKANTIS SUBJEKTAS TURI TEISĘ
•

turi teisę apklausti su tarnybinio nusižengimo tyrimu susijusius įstaigos valstybės
tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;;

•

suderinus su kitų įstaigų vadovais – šių įstaigų su tarnybinio nusižengimo tyrimu
susijusius valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

•

patikrinti su tarnybiniu nusižengimu susijusius faktinius duomenis vietoje;

•

kreiptis dėl dokumentų ir kitos informacijos, susijusių su tarnybinio nusižengimo
tyrimu, pateikimo į įstaigas ir kitus asmenis;

•

konsultuotis su reikiamais specialistais, ekspertais.

KOKIOS MANO TEISĖS? (1)
Valstybės tarnautojas ar valstybės tarnautojo pareigas ėjęs asmuo turi teisę:
▪

būti raštu informuotas apie pradėtą tarnybinio nusižengimo tyrimą ir jo
prašymu susipažinti su valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos
turimais neįslaptintais duomenimis apie jo galimai padarytą tarnybinį
nusižengimą arba gauti šiuos duomenis;
▪

▪

Tarnybinio nusižengimo tyrimą atliekantis subjektas per 5 darbo dienas
nuo pavedimo pradėti tirti tarnybinį nusižengimą gavimo (nuo komisijos
sudarymo) surašo Pranešimą apie tarnybinį nusižengimą, kuriuo
pasirašytinai informuoja valstybės tarnautoją, galimai padariusį tarnybinį
nusižengimą, kad pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas ir įteikia
valstybės tarnautojui vieną pranešimo egzempliorių.

pareikšti motyvuotą nušalinimą tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotiems
asmenims dėl jų galimo šališkumo, apskųsti šių asmenų veikimą ar
neveikimą;

KOKIOS MANO TEISĖS? (2)
▪

teikti paaiškinimus, įrodymus, prašymus ar kitą informaciją dėl jo galimai
padaryto tarnybinio nusižengimo;
▪

▪

per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo gali pateikti tarnybinio
nusižengimo tyrimą atliekančiam subjektui rašytinį paaiškinimą dėl
tarnybinio nusižengimo. Paaiškinimus dėl tarnybinio nusižengimo turi
teisę pateikti ir pasibaigus nustatytam terminui.

dalyvauti tikrinant vietoje su jo galimai padarytu tarnybiniu nusižengimu
susijusius faktinius duomenis;
▪

Turi būti pranešta apie patikrinimo laiką, kad būtų galima dalyvauti
tikrinant faktinius duomenis vietoje. Žodiniai paaiškinimai ir patikrinimo
vietoje metu nustatyti faktiniai duomenys turi būti užfiksuoti patikrinimo
akte ir šis aktas turi būti pasirašytas asmenų, kurie tikrino ir dalyvavo
tikrinant faktinius duomenis vietoje. Rašytiniai paaiškinimai pridedami
prie patikrinimo akto.

KOKIOS MANO TEISĖS? (3)
▪

baigus tarnybinio nusižengimo tyrimą, gauti priimtą sprendimą, jo prašymu
susipažinti su neįslaptinta tarnybinio nusižengimo tyrimo medžiaga arba
gauti jos kopiją;

▪

turėti atstovą. Atstovas turi tokias pačias teises kaip ir asmuo, kuriam jis
atstovauja;

▪

▪

advokatas arba

▪

kitas teisinį išsilavinimą turintis asmuo, kuris yra valstybės tarnautojo
artimas giminaitis, sutuoktinis (sugyventinis), partneris.

skųsti sprendimus dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ar valstybės
tarnautojo pareigas ėjusio asmens pripažinimo padariusiu tarnybinį
nusižengimą ir tarnybinės nuobaudos, kuri turėtų būti jam skirta, nustatymo.
▪

skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka. Kreipimasis į teismą nesustabdo paskirtos tarnybinės
nuobaudos sprendimo vykdymo.
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