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Originatas rebus siudiamas

DEL NESUTIKTMO SKIRTI TARIYYBINQ NUOBAUDA

Gerbiamas Direkoriau,

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojq profesin6 sqjunga (toliau- Profesine

sqjunga) 2015-12-29 raitu Nr. (2.14)-s-2068 gavo keipimqsi del sutikimo skirti tamybinQ nuobaud4

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojq Profesines s4jungos valdybos nario, Profesin€s s4iungos

sk),riaus Utenos regiono aplinkos apsaugos departamente pirmininkui Eimantui Puodziukui.

Profesinds sqiungos valdyba. iSnagrin6jo pateikt4 2015-12-22 Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento komisijos isvad4 Nr. pi-l6l ,,Del Utenos

mjono agentilros vedejo Eimanto Puodziuko tamybinio nusiiengimo" (toliau - Isvada) ir atl<reipe

demesi i iemiau nurodltas aplinkybes.

1. Tamybinis tyrimas del galimai padarlto nusiZengimo praddtas neaiikiu pagrindu - nera aiSku,

del kokiU priezasdiq buvo nusprQsta atlikti q,'rim4 del profesines sqjungos atstovo tamybinio automobilio
naudojimo. Profesines sdungos Ziniomis del kitq pareigiinq, naudojaniiq tarnybini automobill
analogiskai kaip E. Puodziukas tamybiniai q,rimai nebuvo pradeti, todel turime pagrindo ilarti, jog E.

Puodiiuko tamybido automobilio naudojimo aplinkyb6s buvo pasirinktos neatsitiktinai, o siekiant
paveikti profesines s4jungos atstovq ddljo aktlvios veiklos atstovaujant p.ofesinQ sqjungeir darbuotojus.

2. Tarnybinis tyrimas yra atlikas paviriutiniikai, neiisiai5kinus visU aplinkybiU tyrimo metu
nepasalinus priestamvimq, esandiq tamybos dokumentacijoje, be jokio pagrindimo prieStaringas

aplinlabes aiikina E. Puodziuko nenaudai. Pavyzdiiui Isvados 5 lape, 6 p. nurodoma, kad 2015-06-26 E.

Puodziukas Wkde reid+ automobiliu vaiin6jo reido te to joje, reidas uzregistruotas ReidU rcgistre,
tadiau sie dien4 E. PuodZiukas bidravo, o ne di6o, todel reido metu nuvaziuoti 96,7 kilometrai
komisijos pripaZinti kaip nuvaziuoti ne tarnybos reikm.ms. Komisija nesiaiikina ar klaida yra

budravimo/darbo $afike (arba kodel taikoma prakika vykdyi reidus ne darbo laiku) komisija vertina,

kad reido metu tarnybinis automobilis naudojamas asmeni[ems reikmems i3 savanaudiskq paskatq
(Isvados 11 lapo 3 pastraipa). Analogiikai vertiilta ir daugiau situacijq (lsvados 5 lapas, 9 p., 6 lapo 15
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p., 8 lapo 33 p.). Buvo atvejq, kai komisija daro prielaid4 kad reidas rryko ir E. PuodZiukas jame

dalyvavo su tamybiniu automobiliu, tadiau vis tiek skaidiuoja nuvaziuotus kilometus kaip lykim4
asmeniniais reikalais (ISvados 9 lapas, 39 p.,40 p.).

Isvados 7 lapo 26 p. apskitai nenurodltas marsrutas - automobilis komisijos nuomone laudotas
neteisetai, nes buvo naudojarnas atostogq metu kokiomis apiinkyb€mis, kur vaziuota, komisija net

nesigilina, nors paiioje iivadoje minimas ne vienas faktas, kai E. PuodZiukas i,ykde tamybines funkcijas
ne darbo metu (surasinejo protokolus, rTkde registruotus reidus ir pan.). Pasitaike arvejq, kai isvadoje

apskitai nenurodoma marSruto pradzia (pvz. 8 lapas 38 punktas,), praktiSkai niekur nenurodoma

madruto trajekorla (o tai svarbu vetinant ar automobilis naudojamas tarnybos reikalais).

Dar viena patikrinimo isvadoje neivetinta )pafybe tai, kad E. PuodZiukas fakiikai glwena ne

vienoje glwenamojoje vietoje (lsvadoje minimi Namai, adresu Alglrd,o g. 62-2,Utena, ir Sodyba, adresu

Raudoniikio k., Kukutiskiq sen., Utenos r.). Aplinkos ministro 2014-10-10 isakymu Nr. D1-835

patvirtinto ,,Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybires kontroles pareigiinas turi blti pasirengQs lTkdlti
aplinkos apsaugos valstybinQ kontrolQ, nustatymo, pranesim+ susijusiq su aplinkos apsaugos lstaqanrl
paieidimais, pri6mimo, perdavimo ir reagavimo ijuos tvarkos apraias" (toliau - Biidravimo tvarka),

neaptaria situactq, kaip elgtis, kai pareiguncs gyvena ne vienoje glvenamojoje vietoje. Pabr6Ztina, kad

vadinamojo biidravimo metu pareigiinas yra ne tarnyboje - tai yra, laisva laik{ gali naudoti savo

nuozi[ra, jam nera nustat]tas ,,namrl' rezimas ar pan., kita vertus jis turi bfiti pasirenggs operat].viai

reaguoti i iskvietimus ir tam yra biitinas tamybinis automobilis, neimanoma atliki kai kuriq Iirnkcijq
naudojantis, patryzdiiui, asmeniniu autornobiliu (pavyzdiiui sustabd),ti transporto priemonQ be

tarnybin6s transporto priemonds, o nakies metu - neijungus Svltureliq). Iivadoje lTklmas i aptarta

biidravimo viet4 ir grEimas i Utenos miestq vertinamas kaip vaiiavimas asmeniniais tikslais, nors E.

PuodZiukas turi teis€ nuryki i biidravimo viet4 ir griiti iSjos, toki vaiiavim4 komisija priskaidiuoja kaip

neteisete automobilio naudojim4 Givados 15 p., 16 p., 19 p., 20 p., 34 p., 35 p., 36 p. ir k.). Kitaip
tariant komisija skaiEiavimus atliko tendencingai, nepagrinde jq konkediais marirutais (del nukrypimo
nuo madruto gali susidaryti papildomas atstumas, ta6iau visas marsrutas automatiSkai netampa

neteisetu). Buvo fiksuojama atvej[ kai pareigiinas tamybiniu automobiliu pries is\Tkdamas i
komandiruotQ, ryksta tamybiniu automobiliu namo ir i5 namq kit4 dien4 is\ryksta i komandiruotQ.

Man)'tina, kad tokiose situacijose nera daromas tamybinis nusiiengimas - pagriridinis automobilio
naudojimo tikslas yra \Tkimas i komandiruotQ (neretai isvykstant ir anksdiau tamybos laiko pradiios).

Atkeiptinas demesys, jog komisija nutylajo, jog tarnybinC dokumentacija Utenos regiono
aplinkos apsaugos depadamente pildomr chaotiskai, nenuosekliai, daZniausiai nepal.nkiai
darbuotojo ativilgiu. Nustadius, jog buvo vykdyos tamybos funkcijos (reidai, administracinirl teises

paieidimq fiksavimas) ir nebuvo apskaitltas darbo laikas, nebuvo vertinama kiek del to nukentejo
pareigr.lno interesai. Tiketina, jog tinkamai apskaiiius pareigiino funkcijq rykdym4 paaiskeq jog
pareiglrno tariamai padaryta ilala ),ra Zenkliai mazesne ui Utenos RAAD pareigiinui padaryt4 Zal4

neapskaitant jo darbo laiko. Atsiivelgiant i tai, kad tariami tarnybiniai nusiZengimai buvo istirti
nepakankamai, vienpusiskai vertinant faktines aplinkybes, man),tina, jog tokia Isvada )'ra suras)'ta

siekiant bet kokia kaina nubausti akty'i,,rl profesines s4jungos atstov4.

3. Atkreipdme demesi Itai, kad tadamam tarnybiniam nusiZengimui fiksuoti 1,ra naudojami

GPS duomenys. Sie duomenys fiksuotitelemet ne GPS/GSM iranga. Komisija mano, kad tokia iranga
yra patikma ir pakankama nusizengimams fiksuoti. Atkreipiame demesi kad E. Puodiiukui pateiktr+



tarnybiniq kelioniq atveju pasbbeh, jog lranga ].ra netiksli t.y. kai kuriais atvejais fiksuojama netiksli

automobilio buvimo vieta ir buvimo laikas (automobilis ,persoka" keliolika kilometrq per neimanomai

trumpq laikd. Atkreipdme d6mesl jog tamybinio patikinimo iivadoje nera duomenq apie ta amiems

pazeidimams naudotq lrang4 (Gamintojas, modelis, pagaminimo metai, kitos techninds charakeristikos),

tod6l pagristai itariame, jog profesines s4jungos atstovq siekiama nubausti naudojant nepatikimus,

neaiskiais p etaisais uzfiksuotus, duomenis. Metrologijos istaB.rno 15 str. I d, 5 p. yra itvirtinta taisykle,
jog valsrybes valdymo ir prieiiiiros institucijq pavedimu 1'ykdant matavimus privalo b[ti naudojamos

matavimo priemon6s, kurioms taikomas teisinis metrologinis reglamentavimas. Komisija vykdydama

pavedimq naudojo duomenis, surinktus neaiskiajs prietaisais. Siuo aweju yra siiloma taik,'ti vienq iS

administracines atsakomybes rusiq (tarnybinQ atsakomybp) naudojant netinkamus, nepatikimus

duomenis, nesant jokiq kiq irodymq kuriais biitrl g ndziamas tamybinis nusiZengimas. Dar daugiau -
naudojantis Siais duomenimis yra apskaidiuotas galimai padar)4os zalos dydis, todel manome, jog toks

GPS/GSM duomenq naudojimas yra netinkamas ir nepriimtinas del neapibr6Ztos paklaidos ir galimq

netikslumq. Tai, kad komisija neiZvelgia del to problemos (l5vados 3 lapas) ir vadovas nori, remdamasis

nepatikimais duomenimis, nubausti pareigin4 iSie5koti iSjo Zal4 rodo nepag{stq neigiamq nusiteikjmq

E. Puodzjuko atzvilgiu, o profesin6s sqjungos Valdybos vertinimu, tai )ra netiesioginis persekiojimo uZ

veikl4 profesindje sqiungoje irodymas.
4. Profesines sqjungos Valdyba atkeipe demesi i tai, jog kvalifikuojant E. Puodiiuko tariamai

padaryt4 nusiZengimq ndra aiikiai nurodoma kokiais veiksmais, kokiu atveju buvo padarltas konketaus

teisinio imperat]'vo paieidimas tiesiog ivardijama, jog pareigtrnas pazeide viri 20 teises normrl.

Akivaizdu, kad norma kurioje suformuluotos kelios taisykles turi blti pritaikya kvalifikuojat kiekvienq

konkrediq situacij4 ir nurodant, kurie normos taisyklQ paieide pareigunas. PavyzdZiui nurodoma, kad E.

Puodziukas pazeid6 Utenos RAAD direktoriaus 2015-06-19 isakymu Nr. V-56 patvirtintq ,,TamybiniU
lengrqjq automobiliq naudojimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos

apsaugos departamente taisykliq" (toliau - Taisykles) nuostatas. Kai L'urie paZeidimai, anot komisijos
padar),ti 2015 m. birzelio 2, 5,8,12, 1'l dienomis - t.y. iki taisykliq patvirtinimo. Negana to, tariamai

paZeistas Taisykliq 15 p. knriame nurodlta (citata i5 lSvados): ,,Tamybiniai aulonobiliai po dorbo,

poilsio, iveniiq dienomis, dalbltotoj4 atostogl; ligos dr koma diruoii4 laikatdrpiu laikomi

departomento direhoriaus isalcymu nustatytoje nuolatinije laikymo vietoje, iisbrtts tuos ah)ejus, kai I
kamandi'uotQ r'ykstama larnybiniu datofiobiliu- Tarnybini4 aulomobili4 laikymo ielas darbuotoi4

b drariifio rnetu, tatlottaudamasis [Bidrovimo taisyklat tis] t\)irtifia departamento dire,horias." Reikia

suprasti, jog livadoje nurodoma, kad E. PuodZiukas paZeide 3i punlt4, kai \Tko i komandiruotq

tamybiniu automobiliu (pavyzdiiui lsvados 32 p.), nors tai yra isimtis is taisykles. Manome, jog toks

kvalifikavimas yra tendencingas ta prasme, kad siekiama lvardinti kuo daugiau normq, kurios galblt ]ra
pazeistos, net nebandant jq tinkamai pritaik)'ti konkedioms fakinems aplinkybams (kvalifikuoti
pazeidimq). Manytina, jog tokia situacija susiklo$o del to, jog siekiama bet kuria kaina nubausti aktyvq

profesines sqjungos atstov4. Tokia situacija ),ra nepriimtina atsakomybes taikymo poZiuriu darbdarys

(atsakomybQ taikanri institucija) privalo pag{sti ir irodyti kiekvien4 kaltinim4 o jei to nepawksta
padarl,ti - pareigiinas neturi brlti kaltinamas paieidimais, kuriq neimanoma pagristi.

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojq profesin6s sqlungos Valdyba, ivertinusi
susiklosdiusi4 sinracija akrywiq E. PuodZiuko veiklapofesineje s{iungoje, taip pat tai, kad E. Puodiiuk4

si[loma bausti uZ nepadarytus tamybinius nusiiengimus (neatsk]eistus nusizengimus, atskleistus
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panaudojant nepatikimas priemones, netinkamai kvalifikuotus ir t.t.), bei tai, kad naudojantis

nepatikimomis priemonemis )Ta apskaidiuota istaigai tariamai padart\a Lala, laiko, kad tikrasis E.

Puodiiuko tikinimo ir baudimo mot,ryas ).ra jo akqwi veikla profesindje s4jungoje, todel nesutinka,

kad E. Puodiiukas butq baudiiamas tarnybine nuobauda.
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