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DĖL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS SISTEMOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS
SĄJUNGOS PAKLAUSIMO

Aplinkos ministerija išnagrinėjo Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės
sąjungos 2020 m. spalio 9 d. raštą Nr. LAA17-63(20) dėl papildomo asignavimų poreikio 2021 m.,
gautą iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto, kuriam 2020 m. spalio 14 d. pritarė Lietuvos
Respublikos Vyriausybė, nuostatomis, Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms įstaigoms 2021 m.
planuojami asignavimai darbo užmokesčiui sudarys 46 054 tūkst. eurų (iš jų 32 461 tūkst. eurų iš
valstybės biudžeto; 11 045 tūkst. eurų iš specialiųjų programų ir įmokų už paslaugas; 2 548 tūkst.
eurų iš ES paramos ir bendrojo finansavimo. Lyginant su Finansų ministerijos 2020 m. liepos 24 d.
raštu (2.33-04)-6K-2004242 Aplinkos ministerijai pateiktais maksimaliais limitais (apie tai detalią
informaciją Aplinkos ministerija Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės
sąjungai pateikė 2020 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. (61)-D8(E)-5302), 2021 m. asignavimai darbo
užmokesčiui didėja 367 tūkst. eurų (iš jų 225 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto dėl minimalios
mėnesinės algos ir bazinio dydžio valstybės tarnautojams didinimo bei Ateities ekonomikos DNR
plano administravimo). Ateities ekonomikos DNR plano administravimui papildomai planuojama
skirti 142 tūkst. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano lėšų.
Atsakydami į Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos keliamą
klausimą dėl papildomo asignavimų poreikio Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai bei saugomų
teritorijų direkcijoms, taip pat Aplinkos apsaugo departamentui dėl aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės sistemos pertvarkos II etapo įgyvendinimo, informuojame, kad šiuo metu papildomi
asignavimai Aplinkos ministerijai nėra suplanuoti. Tikėtina, kad šie klausimai bus nagrinėjami
Lietuvos Respublikos Seimo plenariniuose posėdžiuose bei komitetuose svarstant Lietuvos
Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo projektą.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pertvarkos II etapas,
susijęs su dalies kontrolės funkcijų perdavimu iš vienų įstaigų kitoms, prasidės nuo 2021 m. liepos
1 d. Ši pertvarka nesukurs naujų funkcijų, kurių vykdymui reikėtų papildomų asignavimų.
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Atsižvelgiant į įstaigų vykdomų funkcijų pasikeitimus, atitinkamai nuo 2021 m. liepos 1 d. bus
perskirstyti asignavimai tarp įstaigų. Aplinkos ministerija, kaip asignavimų valdytoja, siekdama
efektyvumo bei rezultatyvumo, nuolat atlieka asignavimų perskirstymą pavaldžioms įstaigoms
vadovaudamasi Biudžeto sandaros įstatymu suteiktomis teisėmis bei siekdama užtikrinti Aplinkos
ministerijai ir jai pavaldžioms įstaigoms pavestų funkcijų vykdymą, Aplinkos ministerijos
strateginiame veiklos plane numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimą ir kita. Konkrečiai spręsti
dėl asignavimų poreikio (perskirstymo) kiekvienai pertvarkoje dalyvaujančiai institucijai bus
galima tik atlikus visas su funkcijų perdavimu susijusias procedūras.
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