
LIETUVOS APLINKOS
APSAUGOS SISTEMOS
DAR3UOTOJU
PROFESINE SAJUNGA

Nacionalinio pareiginq profesiniq
s4jungq susivienijimo nare

Identifi kav;mo kodas 302623077;

V. Mykolaiaio - Putino s. 5. Vilnius, LT-03106;
el.p. info@pareiquuai.lt;
tinklapis w*1v.par-eieunai.l!, ra.!av.aolinkos'protiaiunsa.h
t€I. (8 5) 27i 61 18. (8 671) 98974

faks. (8 5) 2123273

aL,. sqskaira I l 04 )016 2000 1400 0646. Pareigunq

kredito unija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui
Kgstuiiui Trediokui

2016-01-29 Nr. LAAI T-6 (16)

DEL ALYTAUS RAAD ADMINISTRACIJOS VEIKSMU

Gerbiamas Ministre.
Lietuvos aplinkos apsaugos sis[emos darbuotojq profesine s4junga atkreipia Jiisq demesi i kai

ku as adminisffavimo problemas ir ydingq administracinE prakik4 Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento prakikoje (toliau - Al)'taus RAAD).
Situacija )ya tiesiogiai susijusi ir su Al]'taus RAAD tarnautojo, Jauniaus Janonio tamybines

veiklos ivertinimu. J. Janonis yra Al),taus RAAD tarnybires veiklos vertinimo komisijos narys ir jo
vertinimas turetq ryki Aplinkos ministerijoje veikianiioje tarnybines veiklos vertinimo komisijoje,

todelpateikiame infomacij4 tiesiogiai Jums, kaip Aplinkos ministerijos vadovui.

l Dol profesinos s{iungos ir teismo reikalavimq igDoravimo

lnformuojame, kad Alyaus RAAD iglwendinant 2015-06-01 reformq OerZiurint vidinQ Alltaus
RAAD struktiirq) i5 esmes atsisake bendradarbiauti su Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojq
profesine s4junga - t.y. atsisake teikti informacijq apie reorganizacij4 atsisake nagrined profesines

s4jungos reikalavim4 kaip tai nustat),ta Profesiniq s4jungq istatymo l8 str. Del siq pazeidimq Lietuvos

aplinkos apsaugos sistemos darbuotojq profesine s4junga kreipdsi i Kauno apygardos administracin[

teism4 (adm. b. Nr. el-l560-505/2016), iioje byloje teismas praie atsakovq Alltaus RAAD pateikti

informacij4 susijusi4 su reorganizacijos procesu. Deja, Al)taus RAAD praiomos informacijos neteikE

nei profesinei sqjungai, nei teismui jo reikalavimu, o Alltaus RAAD atstovas apskritai neatvyko i
teismo posedl. Kauno apygardos administracinis teismas 2016-0i -20 mstu per e-teismo sistemq iSsiunt6

pakartotini reikalavimq pateikti dokumentus teismui (raito elektroninio dokumerto kopijq pridedame).

Manome, jog toks darbuotojus atstovaujantios profesines s4jr.mgos reikalavimq pateikti informacijq
apie darbuotojams svarbrl proces4 yra nihilistinio biurokratizmo palTzdys, taaiau kai Al)4aus RAAD
administracija imasi ignoruoti ir teismo reikalavimus, kyla pag{stas klausimas ar Alytaus RAAD
vadovauja adekvadiai situacijq suvokiantis valstybes tarnautojas. Manome, jog toks ciniskas elgesys

p valo buti ivertintas kasmetinio Al)taus RAAD direkoriaus vertinimo metu.



2. DOt profesines sqiungos atstovo v€rtitrimo

Lietuvos aplinkos apsaugos darbuotojq profesine s4iunga, vadovaudamasi Profesiniq s4iungq

istatymo 4 str. 2015-04-15 isteige Alltaus RAAD veikianti s$riq Sio skyriaus pirmininku buvo

iirirktas Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojq profesines sqjungos valdybos narys Jaunius

Janonis, tuo metu 6jQs Alytaus RAAD Alytaus miesto agenfiros vedejo pareigas ReorganizacUos

metu, Al)'taus miesto agentDra buvo panaikinta ir J. Janonilti nebuvo pasiilltos lygiavertes pareigos-

Profesinei s4jungai nebuvo pateika informacija, kokiu pagrindu J Janoniui nebuvo siil)'tos naujai

steigiamos lygiavertes pareigos vietoj Al)'taus miesto agentiiros ir Ab'taus mjono agentiilos buvo

isteigta viena Alytaus agentllra, o jos vedejo pareigos Alytaus RAAD vienaialiiku sprendimu buvo

iasiulytos tuometiniam Al)taus rajono agentiiros vedejui Romualdui Gavenui -l- Janoniui buvo

pasi[l1tos Zemesnes pareigos Al]taus agentiros vedejo pavaduotojo J Janonis nenoredamas astrinti

konfliko su Al]taus RAAD direktoriumi ir neturedamas kito pasirinkimo (priesingu atveju jis bntq

atleistas ir liktq be pajamq), sutiko su si[lomofiis iemes 
'mis 

pareigomis'

2016-01-20 buvo suras)'ta J. Janonio Tarnybines veiklos vertinimo iivada- Vertinimo iivados

bendras vertinimas yra nurodltas ,,Patenkinamai" ir si[loma suteildi hedi4kvalifikacine klasg' tobulinti

valsrybds tamautojo kvalifikacij4 Profesinei sqjungai kelia susiriipinim4 toks vienaialiskas J Janonio

vertinimas 2015 m. viduryje paieminant ji pareigose, o veliau, jo tamybinQ veiklQ ivertinant

,,patenkinamai" ir sifilant sumazinti jo kvalifikacinQ klasQ Manome, jog butina atidziau ivertini J'

Janonio veiklos rezultatus ir jo situacij4. Atkeipiame demesi i kai kurias aplinkybes, susijusias su J'

Janonio tamybines veiklos vetinimo iSvada.

J. Janonio tamybines veiklos vertinime pirmos uzduoties vertinimo rodiklyje nurodoma' kad jis

turi i\ykdlti 100 % padalinio veiklos plane nustatltq vertinimo kiterijq ir reikimiq' Atkeiptinas

demesys, kad Padalinio veiklos planas 2015 m. nebuvo patvi intas (buvo paruostas padalinio veiklos

plano projektas, taeiau nei Alltaus miesto agentiros 2015 m veiklos planas, nei kitq Alltaus RAAD

ug"nO.q ptanai ( nebuvo patvitinti Alltaus RAAD direkoriaus Padalinio darbuotojai (taip pat ir J'

Janonis) veike atsizvelgdami I parengl4 Al)4aus miesto veiklos plano projektq ir j[ pilnai [lykde'

Anroji uzduotis (25 planiniai veiklos patikinimai) taip pat iqkdlta 100 proc Tretioji uzduotis taip

pat buvo irrykdya - padalinio darbuotojq darbo rezultatai suvesti i AAKIS, del sistemos netobulumq

yra likq duomenq nesutapim+ I\,Tkdlta ir 4 uiduotis - ilykdlta akcija del nuotektl tvarkymo - prie

centralizuoq tinklq prisijung6 45 namai, s4lygas prisijungimui i5sieme dar 36 namai Tadiau' pasiekttl

rezultatqrykdantuzduotisvertinimenurodoma,kad.'tamautojasir,ykdetikkaikuriasuzduotispagal
sutartus vetinimo rodiklius,'- Toks ivertinimas neatitinka tikoves. Man)4in4 kad vadovas

neobjeklviai vertindamas rezultatus pasieigE neetiskai ir pazeid6 Valstybes tamautojq veiklos etikos

taisykl6se itvirtint4 nesaliskumo princip4: priimdamas sprendim4 nesivadovavo objekqvia infomacija

ir savo igaliojimus naudoti nesaliikai priimant sprendimus.

Aptariant J. Janonio tamybines veiklos vertinimo iivadoje pateikt4 geb6jimrl atlikti pareigybes

aprasyme nustat)tll funkcijq lykdym4 vadovas nenurode kokiq gebejimq truksta (nesusiejo su

konkediomis agentiiros veddjo pavaduotojo pareigybes apraiyme nurodltomis funkcijomis) ir vietoje

to pateikia subjehyl'q, konkreiiais argumentais nepagristq vertinim4 esq J Janonis "Vykdydamas

wdeio patariuoroio pareigas nerodd inicialyros age tiros wikloie, pareigls atlika specialisto



lygmenyje." Pabreztina, jog tai, kaip dirba padalinio komanda priklauso ne tik nuo atskirq komandos

narirl bet ir nuo to, kaip vadovas (iiuo atveju agentiros vedejas) subr.rria komand4 bendriems

tikslams, kaip organizuoja tamyb4 Kyla klausimas ar agentiiroje yra sukurta iniciatlwoms palanki

atmosfera. Nesant objek6wiq iiq aplinkybiq vertinimo, toks subjektlnus ivertinimas gali b[ti laiLatinas

agentiiros vedejo bandymu nusimesti atsakomybg uZ Alytaus agenfiros veiklos rezultatus.

Kvalifikacijos vertinimo gafoje nurod),tas pasifllymas "Tobulinti valsrybes tarnautojo

kvalifikacij{' apskritai yra neinformat.tus, neaiiku, kokiq kvalifikacijos sritl reikia tobulirti, nors

anketoje nurodya, kad turi biiti nurodomi kokie molfmai siUlomi valstybes tamautojui. Kvalifikacijos

vertinimo anketoje nuodoma, kad J. Janonis 'Nepalaiko kolegqnuomones del biidravimo", norc pats J.

Janonis nurodo,jog bldrauja nuolat ir nevengia biidravimo kaip veiklos. Penkojo vertinimo kritefljaus

(Analize ir pag ndimas) pastaba yra neiskaitoma, todel neaisku kq Agentiiros ved€jas norejo pazymeti.

Pabr6itina, kad iis vertinimas, profesines s4jungos duomenimis, nebuvo aptartas su padiu tamautoju

t.y. pokalbio metu jam nebuvo paaiskinta, kodel siiilomas toks Zemas ivertinimas ir siiiloma sumazinti

kvalifikacinq klasg. Vietoj to, pa6iam J. Janoniui, girdint agenhlros darbuotojams R. Gavenas pareiSke,

kad jarn es4buvo nurod).ta surasyti nepalankq ivertinim4 Kaip suprato pats J. Janonis toki nurodymq

daves Alltaus RAAD direkto us.

Atkreipiame demesi i Biuos tamybines veiklos vertinimo trdkumus Alltaus RAAD Alltaus
agentiiroje, prasome atsiivelgti I Sias aplinkybes vertinatrt Alytaus RAAD direl{tori{, kaip istaigos
vadov4 ir imtis aktyviq veiksmq situacijai Al]taus RAAD normalizuoti, taip pat prasome perduoti 5i4

informacija Valstybes tamybos departamento direktoriaus sudaq4oms vertinimo komisijoms kartu su

Al],taus RAAD vadovo Stasio Vanago ir Jauniaus Janonio 2015 m. tamybinas veiklos vertinimo

i3vadomis.

LAASDPS pim4 ka(4 susiduria su tokia situacija, kai profesines s4jungos atstovas, veikiantis

kaip vertinimo komisijos narys yra ivertinanas ,patenkinamai", atsiirvelgdami i tai, prasome sudaryti

galimybe LAASDPS atstovui stebetojo teisemis dal)"r'auti tamybines veiklos vertinimo komisijos

posedyje, kuriame bus vertinama J. Janonio veikla. Pra5ome ii anksto informuoti apie numatom4

posedZio viet4 ir laik4
Apie priimrus sprendimus pmsome inlormuoti rairu.
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