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Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos dzrbuotojrl profesine s4junga (toliau p.ofesine sqjunga)

atkeip€ d€mesi i tam tikq tendencijq besiformuojandie ministerijai pavaldziuose regionq aplinkos

apsaugos departamentuose ir augandiq kai kuriq regionq aplinkos apsaugos departamentq vadow

savivalg ir nebekontroliuojamus, su teisata valstybes institucijos veikla nesuderinamus veiksmus. Apie

tai jau esame raitu informavQ Aplinkos ministerije taiiau po tokio pranesimo situacta Al),taus regiono

aplinkos apsaugos depaftamente tapo nevaldoma ir buvo pedengtos paskutines teisetumo ibos.

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojq profesine s4junga gavo pirminq informacij4

apie tai, kad priei profesines sqiungos atstov4 valdybos nar[ ir Al]taus RAAD darbuotojq Jauniq

Janoni buvo panaudota fizinb jega. Kaip nuroda J. Janonis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Alltaus regiono aplinkos apsaugos direktorius Stasys Vanagas, 2016-02-11, prieipiet, naudodamas

fizine jegq, megino atimti asmenini J. Janonio diktofone, neparTkus jo atimti, S. Vanagas nurodC

Jonui Jermalaviiiui atimti diLtofon4, Fyko grumtynes, J. Janonis buvo pargriautas, diktofon4 i5

rankq ispleiC Raimondas Meriaitis, situacijq mate daugiau darbuotoje- D61 Siq S. Vanago ir

pavaldiniq veiksmtl J. Janonis keipesi I Alytaus apskities \ryriausiqii policijos komisariatq su

pareiskimu apie galimai padaryte nusikalstam4 veikq fizinio skausmo sukelimtu asmeninio luno

pagrobimo panaudojant fizinQ prievart4.



Ar buvo padaryta nusikalstama veik4 bus iSsiaiskinta ikiteisminio q.'rimo metu, tadiau

manome, jog tokia situacij4 kai regiono aplinkos apsaugos departamento vadovas galimai srnurtauja

pries pavaldini kitq pavaldiniq akivaizdoje ir negerbia pamatiniq asmens teisiu ir laisviq, nepaiso

imogiikojo orumo ,,ra netoleruotinas. Be to manome, jog tokia situacija, kai vadovas jega megina

atimti diLtofon4 rodo, jog vadovas yra neuZtikriltas dcl savo ir payaldiniq veiksmq teisdtumo ir
pagrlstumo, ir natlraliai bijo, kad diktoforo iraiais gali btrti atskleista neteis6ta veika.

Atsizvelgdami itai, kad Si situacija yra sr.rsijusi ne tik su J. Janoniu, o su visu Al],taus RAAD

kolektl'vu, kurio atstovq akivaizdoje buvo Zeminandiai elgiamasi su J. Janoniu, manome, jog butina

imtis skubiq veiksmq, kuriais bltq normalizuota situacija Al),taus RAAD administracijoje, o neetiikai

besielgiantys vadovai biitq nedelsiant nuialinti nuo tamybos, kol bus issiaiskintos visos aplinkybes. Be

to - iskart po ircidento, kai J. Janonis pareiske,jog kreipsis ipolicij4 S. Vanagas pasak€, kad skambins

,,Mulmai" (Al).taus apskrities rTriausiojo policijos komisariato virSininkas teslovas Mulma).

Manltina, kad S. Vanagas gali bandlti pasinaudoti tamybine padetimi ir meginti paveiki policijos

pareiglnus.

Atkeipiame Jtrsq demesi i susiklosdiusiq padeti ir prasome pagal kompetencije uztikrinti, kad

tokia situacija nepasikartotu o vadovas, prisiimtq vis4atsakomybQ uZ sihracijos astrinim+
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