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DEL INF'ORMACIJOS PATEIKIMO

Gerbiamas ministre,

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojq profesine s4junga, susipaZinusi su viesai
paskelbtu Lietuvos Respublikos Vyriausybes sudarytos Viesojo valdymo tobulinimo komisijos
2013 m. geguZes 9 d. posedZio protokolu Nr. 63-5, kreipiasi I Jus del jos veiklai reikalingos
informacij os pateikimo.

Minetame protokole yra [tvirtintas VieSojo valdymo tobulinimo komisijos sprendimas

pritarti strukturiniams pertvarkymams, prijungiant regionil aplinkos apsaugos departamentus prie
Aplinkos apsaugos agentdros. Tokiu b0du regionq aplinkos apsaugos departamentai taptq
strukturiniais Aplinkos apsaugos agentdros padaliniais, neturindiais juridinio asmens statuso. Siame
protokole taip pat itvirtintas sitlymas keisti organizacijos strukturq atsiZvelgiant i Vidaus reikalq
ministerijos pateiktas rekomendacijas del valstybes vykdomosios valdZios sistemos istaigq
administracijq strukt[ry tobulinimo ir teritoriniu principu veikiandiq vykdomosios valdZios
sistemos istaigq veiklos. Be to, Aplinkos apsaugos ministerijai pasifllyta iki kito komisijos posedZio

parengti ir pateikti i5samq Aplinkos apsaugos agenhlros ir regionq aplinkos apsaugos departamentq

pertvarkymo planq.

Kadangi Aplinkos apsaugos agenturoje bei regionq aplinkos apsaugos departamentuose

dirba (tarnauja) mflsq nariB todel, siekdami isitikinti, ar numatomi pertvarkym ai gali tweti ir/arba
tures neigiamos [takos m[sq nariq teisems, pareigoms bei teisetiems interesams, t. y. veikdami
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 50 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos Respublikos profesiniq
s4iungq istatymu mums suteiktrl igaliojimq ribose, o taip pat vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos
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darbo kodekso 47 straipsniu, pra5ome Jusq

nurodant:

ar planuojama igyvendinti Vie5ojo valdymo tobulinimo koririsijos si[lymus bei

rekomendacijas ir kokia apimtimi ketinama ijuos atsiZvelgti;

- kokios numatomq pertvarkymq prieZastys, tikslai, laukiamas efektas;

- kokie yra numatomi teigiami ir galimi neigiami teisiniai, ekonominiai klar socialiniai Siq

pertvarkymq padariniai darbuotojams (valstybes tamautojams);

kokios numatomos priemones galimiems padariniams i5vengti arba jiems su5velninti;

- ar numatomas pareigybiq panaikinimas, darbuotojq (valstybes tarnautojq) atleidimas,

esminiai pareigybiq apra5ymq pakeitimai ir pan. Jei numatomi tokio pobtdZio pakeitimai,

pra5ytume nurodyti, kiek pareigybiq numatoma naikinti irlar keisti, ar bus galimybes naikinamas

pareigas uZimantiems darbuotojams pasi[lyti kitas lygiavertes ar Zemesnes pareigas jq tarnybos

vietoveje, kiek darbuotojq numatoma atleisti i5 pareigq ir pan..

Taip pat pra5ytume pateikti Aplinkos apsaugos agenhiros ir regionq aplinkos apsaugos

departamentq pertvarkymo plano projektq bei sudaryti sqlygas ir galimybes mums, kaip darbuotojq

atstovui, dalyvauti rengiant numatomq pertvarkymq plan4 ir svarstant jo projektq taip pat teikti

savo sitilymus ir pastabas del Sio plano projekto, t. y. pra5ome vykdyti Lietuvos Respublikos darbo

kodekso 47 straipsnio 4 dalyje numat5rtas informavimo ir konsultavimo proceduras.

Noretume paLymeti,jog del profesiniq s4jungq teises gauti jq veiklai reikaling4 informacijq

susijusi4 su jq nariq teisemis bei pareigomis, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisake

2010 m. rugsejo 27 d. ru:tartimi administracineje byloje Nr. ,4.44-97 412010.

Nurodytqinformacij4pra5yfume mums pateikti ra5tu (pa5tu, el. pa5tu arba faksu).

Dekoj ame uZ bendradarbiavim4.
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