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DEL VYKDOMU PERTVARIffMU

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojq profesine s4junga (toliau - LAASDPS)

kreipesi I Aplinkos ministerijq pra5ydama pateikti konkredius duomenis apie vykdomus regionq

aplinkos apsaugos departamentq pertvarkymus - t.y. kokia apimtimi bus paveikti darbuotojq darbo,

socialiniai ir ekonominiai interesai. Dekojame uZ bendro pobiidZio informacij4 kuri4pateikete 2015-

02-17 raStu Nr. (42- I )-D8- 1232 ,,Del subjektq prieZiiir4 atliekandiq institucijq konsolidavimo", tadiau

tinkamam darbuotojq interesq atstovavimui yra btitina tiksli informacija apie tai, kaip bus paveiktos

darbuotojq teises. Teisingai pastebite, kad LAASDPS atstovai dalyvavo 2015-01-13 vykusiame

pasitarime ir diskutavo apie galimas [staigq struktiirq schemas, tadiau sprendimai del tiksliq struktiirq

toje diskusijoje nebuvo priimami, todel natiiraliai kyla poreikis ne tik formaliai dalyvauti diskusijose,

bet ir realiai tureti informacij4 apie vykdomus pertvarkymus.

LAASDPS atkreipia dernesi, jog veliau, 2015-02-18 vykusio susitikimo metu teike sitilymus

del ekspertq funkcijos igyvendinimo nekuriant naujq strukttirg teike siiilymus del rajonuose

veikiandiq padaliniq funkcijt5 tadiau I j4 negavome ai5kios pozicijos i5 VAAT atstovq - t.y. i

siiilymus nebuvo atsiZvelgta, o argumentq del kokiq prieZasdiq siiilymai atmetami - nepateikta.



AtsiZvelgdami I Sias aplinkybes pra5ome patikslinti informacij4 pateikiant duomenis apie tai,

kaip bus pertvarkomas kiekvienas regioninis aplinkos apsaugos departamentas: kaip keidiama

struktDra, kiek pareigybiq ketinama naikinti, kiek pareigybiq ketinama steigti. Taip pat, atsiZvelgdami

I turim4 informacij4 teikiame pastabas del strukttiriniq pertvarkymq proceso.

1. D6l suplanuotq dvigubq pertvarbmq, ekonominio efektyvumo vertinimo nebuvimo

LAASDPS atkreipia demesi, jog Aplinkos ministerija planuoja igyvendinti pertvarkymus du

kartus - Siuo metu yra pakeistos regioniniq aplinkos apsaugos departamentq (toliau - RAAD)

strukttiros, del Siq pertvarkymq dalis darbuotojq gaus [spejimo lapelius apie numatomejq atleidim4.

Miisq Ziniomis, departamentq struktiirq pertvarkymai turi blti igyvendinti iki 2015-06-01 . Tuo padiu

metu yra numat5rta, kad Valstybine aplinkos apsaugos tarnyba (toliau - VAAT). bus i5plediama

prijungiant prie jos regioninius aplinkos apsaugos departamentus ir tai numatyta padaryti iki 2015-

09-01. Susidaro situacija, kai daliai darbuotojq Siuo metu jau gawsiq [spejimo lapelius del numatomq

iki 2015-06-01 atlikti perfvarkymq, tokius padius [spejimo lapelius reikes [teikti del reorganizacijos

numatytos 201 5-09-01 . Kitaip tariant - praktiSkai nuo 2015 m. pradZios iki 2015 m. rugsejo, o realiai
- dar ir ilgiau, kol bus paskirti vadovai ir nusistoves nauja fvarka, visa valstybines aplinkos apsaugos

kontroles sistema veiks ,,pertvarkymq ir reorganizacrjq" reZimu. Organizacijq valdymo teorija ir

geroji vadybos praktika sako, kad ilgas pertvarkyrnrt procesas neigiamai paveikia funkcijq vykdym4
- vien del streso ir [tampos, kur[ darbuotojams sukelia neZinomybe, susijusi su kiekvieno tarnautojo

ateitimi toje struktlroje. Del Sios prieZasties, sitilome: a) gerinti komunikaclja su sistemos

tarnautojais; b) ai5kiai [vardinti numatomq pertvarkq rezultatq ir kaip tos pertvarkos gali paliesti

kiekvien4 tamautoj4; c) supaprastinti perfvarkas: perfvarkymus ivykdyti vienu kartu irlarba

at5aukti/atideti dall pertvarkymq numatytq atlikti iki 2015-06-01 (atsisakyi nuo 2015-06-01 ikurri
tokius padalinius, kurie nuo 2015-09-01 bus naikinami), o realiai perfvarkymus [gyvendinti ,,viena
banga" - iki nustatytos datos, pavyzdLiui 2015-09-01.

Dar viena aplinkybe, kelianti nerim4 yra tai, kad iki Siol nebuvo atliktas pertvarkymq

pasiiilymams ekonominis vertinimas - susidaro fspDdis, kad viskas vykdoma tik tam, kad b[tq

sumaZintas juridiniq asmenq skaidius, formaliai perZiiirimas vadovaujandiq tarnautojq skaidius

(agentiirq vadovg skyriq vadovq skaidius). Vis del to, manome, jog pertvarkymtl tikslas turetq biiti

efektyvesne valstybine aplinkos apsaugos kontrole ir efektyvesnis valdymas, todel manome, jog

biitina atlikti ir ekonomin[ Siq pertvarkymq efektyvumo vertinim4. PaLymltina. kad vien i5eitines

kompensacijos gali pareikalauti papildomq le5q, jau nekalbant apie minet4 institucijq efektyvumo



sumaZejim4 del neaiSkiai planuojamq pertvarkymq. Neatlikus Sio vertinimci, tiketina kad

pertvarkymai bus formalfls, institucijq le5os bus naudojamos neefektyviai.

2. DOI funkcijq centralizavimo, d€l administracijos pareigtinq skaiiiaus didinimo

LAASDPS susipaZinusi su pirminiais planais, kaip ketinama pertvarkyti RAAD ir Valstybing

aplinkos apsaugos tarnyb4 atkreipe demesi, jog planuojama i5plesti VAAT struktDr4 papildant j4

naujais funkciniais padaliniais. Siq funkciniq padaliniq veikimui uZtikrinti miisq Ziniomis, numatoma

[steigti nuo 20 iki 30 papildomq valstybes tarnautojq pareigybiq - t.y. centralizuotai funkcijas vykdys

maLdaug toks papildomas skaidius administracijos o ne kontroles pareigunq. Siekiant nedidinti

bendro tamautojq skaidiaus, Sios pareigybes greidiausiai bus komplektuojamos i5 Siuo metu RAAD

esandiq pareigybiq. Centrines [staigos specifika organizuojant valstybinp aplinkos apsaugos tarnyb4

realiai lems tai, kad struktflriniq padaliniq tarnautojai ,,koordinuos, formuos" kontroles politik4

tadiau neatliks konkredios kontroles funkcijos, tuomet kyla klausimas, kaip tokia reforma gali

pagerinti aplinkosaugines kontroles vykdym4. Toks koordinavimas savaime nera blogas dalykas,

tadiau Ziiirint i tai, kad pareigybes bus komplektuojamos regioniniq funkciniq [staigq sqskaita, taip

realiai bus sumaZintas tiesiogiai aplinkos apsaugos kontroles funkcijas vykdandiq tamautojq skaidius

ir padidintas administracijos pareigflnq, dirbandiq centrineje [staigoje skaidius. Manome, jog tokiais

veiksmais fakti5kai bus susilpninta valstybine aplinkos apsaugos kontrole. Taip pat manome, kad

norint pasiekli pagrindinI reformos tiksl4 efektyvinti aplinkosauging kontrolE ir regionuose dirbandiq

pareig[nq kr[vio maLinimau komplektuojant centrines [staigos skyrius agenttrq pareigybiq sqskaita,

kartu su perduodamomis pareigybemis turi biiti paimamos ir vykdomos funkcijos, pavyzdLiui

metodinis vadovavimas kontrolei. PaZymetina, jog regionq aplinkos apsaugos departamentq

pareig[nai jau turi neigiamos patirties kai ZmogiSkieji iStekliai sumaZinami, o funkcijos

neperimamos: Aplinkos apsaugos agentlra iki Siol nera peremusi projektq derinimo funkcijos i5

RAAD. Antras, ne maZiau svarbus argumentas yra tai, kad sifllymas koncentruoti ekspertus

centriniuose padaliniuose VAAT kelia problemq dar ir del to, kad centriniuose padaliniuose telkiami

ekspertai nevykdys tiesioginiq aplinkos apsaugos kontrolds funkcijq. Del Sios prieZasties, atrenkant

pretendentus, tikdtina neatsiras kandidatq kurie turi ekspertiniq Ziniq ir patirties tam tikrose

aplinkosaugos srityse (pavyzdZiui Vilniuje gali bflti problemati5ka rasti ekspert4 iSmanant[

aplinkosaugos funkcijq vykdym4 laivyboje ir turint[ praktines tokios veiklos patirties). Be to -

ekspertai, dirbantys VAAT centriniuose padaliniuose, nevykdydami praktines veiklos, tiketina

ilgainiui praras kvalifikacij4. Manome, jog Lymiai efektyvesnis btidas, atskiroms uZduotims

[gyvendinti biitq ekspertrl vykdandiq kontroles funkcijas, pasitelkimas: ekspertai dirba regionuose,



vykdo tam tikras funkcijas, o esant reikalui parengti tam tikr4metodik4 konsultacijas - jie [traukiami

I tos problemos sprendimo grupg ir pasidalina savo ekspertiSkumu. Toks darbo organizavimas yra

nesudetingai igyvendinamas, nes ekspertq pasitarim4 konsultacijq teikim4 galima organizuoti

Siuolaikinemis rySio priemonemis, nekuriant formaliq centriniq struktiirq VAAT viduje, be to -

palaikyti ir kelti ekspertq gebejimus yra Lymiai paprasdiau, kai jie vykdo ir prakting aplinkos

apsaugos kontrolg.

Vertindami strukt[rinius pertvarkymus atkreipeme demes[, jog planuojama ,,padidinti"

aplinkos apsaugos inspektoriq skaidiq naikinant referentq pareigybes ir vietoj jq steigiant aplinkos

apsaugos inspektoriq pareigybes. Pats pertvarkymas i5 esmes nesprendZia problemos - referentq

funkcijos buvo ir yra vykdomos iki perfvarkymo, jos bus fakti5kai vykdomos ir po pertvarkymo.

Esminis skirtumas yra tai, kad referentq pareigas Siuo metu eina asmenys, dirbantys pagal darbo

sutartis, o veliau, Sias funkcijas tur€s vykdyti.karjeros valstybes tarnautojai. Technines (referentq)

funkcijos vykdymui bus pasitelkta auk5tesnes kvalifikacijos darbo jega t.y. referentq funkcijq

vykdymas bus fakti5kai brangesnis. Tuo tarpu panaikinus referentq pareigybes, aplinkos apsaugos

inspektoriai privales atlikti daugiau techniniq, Zemesnes kvalifikacijos, funkcijq patys (tiek jau

dirbantys, tiek naujai priimami). I5 esmds tokie pakeitimai greidiausiai stipriai nepaveiks darbuotojtS

dirbandiq aplinkos apsaugos [staigose - referentq pareigas einantys darbuotojai i5 esmes didLiqa

dalimi turi reikiam4 i5silavinim4 jie gales dalyvauti konkursuose I valstybes tarnyb4 ir suteikus jiems

papildomus igaliojimus, jie gales vykdyti ir valstybines aplinkos apsaugos kontroles funkcijas, tadiau,

manome, jog Sie pakeitimai lems nebent didesn[ le5q poreik[, o ne efektyvesng valstybing aplinkos

apsaugos kontrolg. PaLymetina. kad referenq funkcijq vykdymas galetq btti optimizuotas sukuriant

ir [diegiant elektroning inspektoriaus darbo viet4- dalis techninio darbo Siuolaikinemis priemonemis

bltq supaprastinta ir inspektoriaus veikla btitq vykdoma efektyviau, tadiau tokios vieningos sistemos,

elektronines inspektoriaus darbo vietos iki Siol nera sukurta. Del Sios prieZasties, referentq pareigybiq

naikinimas pakenks aplinkos apsaugos kontroles funkcijq [gyvendinimo kokybei, sumaZes kontrolds

funkcijoms skiriamo laiko apimtis. PaZymetina, kad 2014 m. eksperimento tvarka buvo dirbama be

referento funkcijas vykdandiq darbuotojq Alytaus RAAD. M[sq Ziniomis, atsisakius referentrl

kontroles funkcijoms buvo skiriama maLiau demesio, tadiau Alytaus RAAD patirtis nebuvo vertinta

prie5 priimant sprendim4 atsisakyi referentq.

3. D6l gerosios praktikos taikymo ir priemoniq [tampoms sumaiinti

Atkreipiame demesi, jog perfvarkymai ir [spejimo lapeliai sukelia neigiamq emocijq bei

psichologing [tamp4 todel labai svarbu, kad pertvarkymai biitq vykdomi maksimaliai skaidriai,



I -

laikantis [statymuose, visq pirma - Darbo kodekse, nustat5rtq reikalavimq ir butu atliekami teisetai'

Darbo kodekso l3g str. numato apribojimus nutraukti darbo santykius: ,,fmones' istaigos'

organizacijos sovininko, j4 pavaldumo, steigijo ar pavadinimo pasikeitimas' imonds' istaigos ar

organizacijos sujungimas, padalijimas, ifudalijimas ar priiungimos prie kitos imonds' istaigos ar

organizacijos, verslo or jo dalies perdovimas negoli bfiti teiseta prieiastis nutrauHi darbo

santykius."Regioniniq aplinkos apsaugos departamentq pertvarkymai yra i5 esmes istaigos ar atskiro

jo padalinio pavaldumo pakeitimas - t.y. net ir po Siq perfvarkymq valstybine aplinkos apsaugos

kontrole (veikla kaip funkcija) ir toliau bus vykdoma tokia padia apimtimi kaip yra vykdoma iki Siol

(neturime duomenq, kad bttq atsisakoma vykdyti nors vien4 siuo metu institucijoms priskirt4

funkcij4). Tai i5 esmes reiskia, kad sie pavaldumo, pavadinimq pakeitimai nera pagrindas nutraukti

darbo santykius - t.y. darbuotojai, kuriq darbo organizavimas nesikei.ia is esmes (Darbo kodekso 95

str. 1 ir 2 d., 120 str. 2 d.) neturetq biiti niekaip paveikti vykdomq pertvarkymq ar reorganizacijq

susijusiq su pavaldumo pasikeitimu - t.y. jiems turetq btti aiskiai pasakyra, kad keidiasi tik [staigos

pavadinimas (padalinio pavaldumas), o funkcijos, darbo vieta ir darbo uzmokestis lieka tokie patys'

Atitinkamai nerieka pagrindo jq atreidimui darbdavio valia. Tokiu bfldu iki minimumo sumazinus

ispejamq apie galim4 atleidim4 darbuotojq skaidittr maziausiai nukentetq funkcijq vykdymas

einamuoju Periodu'

LAASD'' yra Nacionalinio pareigfinq profesiniq s4jungq susivienijimo tikroji nare' Si

partneryste leidLia susipaZinti su kitq, giminingq institucijq patirtimi ir dalintis gerqja praktika

atstovaujant pareigfinq interesus. Aptariant planuojamus (vykdomus) pertvarkymus aplinkos

apsaugos sistemoje, atkreiptinas demesys I tai, kad panasaus pob[dZio ir masto perfvarkymai jau yra

[gyvendinti Lietuvos policijoje: 200g m. spalio I d. buvo pertvarkytos teritorines policijos istaigos -

savarankiski juridiniai asmenys (rajonq policijos komisariatai) buvo prijungti prie apskrities centre

veikiandio policijos komisariato (vietoj 60 juridiniq asmenq liko 10)' sios perwarkos metu buvo

perZi[rima policijos komisariatq strukttira, kai kurios funkcijos centralizuojamos (pirmiausia finansq

apskaita,personalotvarkymas),todelmanome,jogbfltina[vertintiSiqinstitucijqpatirtiigyvendinant

va ldymopef fVarkym4.PaLym*t ina, jogpol ic i josper tvarkymometuter i tor in ia ipadal in ia ibuvo

sujungiami, o policijos pareiglnai tgse tarnyb4 i5 esmes tomis padiomis s4lygomis tik pakeitus

[staigospavadinim4.Tokiublduperwarkymaipalietetikistaigosvadovus,jqpavaduotojus(iSesmes

keidiasi jq funkcijos, todel jie [spejami ir atleidZiami) bei tuos padalinius' kuriq funkcijos buvo

centralizuotos. Kitiems darbuotojams buvo siundiama ai5ki zinia - jiis liekate tarnyboje tomis

padiomiss4lygomis.Vykdantpertvark4tokiubfldqbuvouZtikrintasstabilusfunkcijqvykdymas,

buvoisvengtapapi ldomqi5 la idq i r ,nemaZiausvarbu_buvouZt ikr in tasDarbokodeksol38st r .



numatytas darbo santykiq tgstinumo principas. Manome, jog aplinkos apsaugos institucijq reform4
galima igyvendinti laikantis Darbo kodekso reikalavimq ir uZtikrinant darbo santykiq tgstinumo
princip4 didLiajai daliai valstybiniq aplinkos apsaugos kontroles pareig0nq.

Suprantame, jog Siuo metu jau yra pradeti pertvarkymo procesai ir, kaip mineta, kai kur jau
buvo [teikti pirmieji [spejimo lapeliai. Manome, jog nedelsiant btitina taisyti susiklosdiusi4 situacij4 -

visq pirma pagerinti darbuotojq atstovq, darbuotojq informavim4 apie numatomus vykdyti veiksmus,
supaZindinti darbuotojq atstovus, darbuotojus su preliminariais sprendimais ir su jau priimtais
sprendimais' Taip pat manome, jog butina perZilireti numatyt4 pertvarkymq eig4: padarytq klaidq
istaisymas leistq padidinti valstybines aplinkos apsaugos kontroles funkcijq vykdymo efektyvum4
sumaZintq [tampq ir uZtikrintq darbuotojq apsaug4 kaip tai numatyta Darbo kodekse.

Siuo kreipimusi siekiame dar kart4 priminti socialinio dialogo svarbq visoms reformoje
dalyvaujandioms pusems. Tik objektyviai [verting visrl Saliq argumentus, [varding siekiamus tikslus,
pasverQ ir [vertinp ekonoming reformos naudq galime tiketis ne popierines, bet aplinkosaugos
sistemai realiai naudingos reformos, [gyvendintos maksimaliai apsaugant kvalifikuotus aplinkos
apsaugos pareig[nus.

AtsiZvelgdami I tai, si[lome nedelsiant imtis veiksmq, kuriais bltq sumaZintas neigiamas
pertvarkymq poveikis. Taip pat, atsiZvelgdami I tai, kad Siuo metu jau yra ai5kesne pertvarkymq
vizija - t.y. kaip turetq atrodyti VAAT struktflra po 2015-09-01, siiilome surengti bendrq susitikim4
kurio metu Aplinkos ministerijos, VAAT, RAAD ir LAASDPS atstovai galetq aptarti kokiu budu
turetq biiti [gyvendinta strukttiros pakeitimo vizija. Manome, jog toks bendras situacijos aptarimas
sudarytq pri el ai das efektyvi am pertvarkos igyvendinimui.
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