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DEL LAIKO, KADA APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINES KONTROLES PAREIG TNAS
TURI BOTI PASIRENGqS VYKDYTI APLINKOS APSAUGOS VALSTYBIN4 KONTROL4,
NUSTATYMO, PRANESIMU, SUSIJUSIU SU APLINKOS APSAUGOS ISTATYYU
PAZEIDIMAIS, PRIEMIMo, PERDAvIMo IR REAGAVIMo I JUoS TvARKoS APRASo
PROJEKTO

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojq profesine s4junga (toliau - Profesine sqjunga)

susipaZino su ,,Laiko, kada aplinkos apsaugos valstybines kontroles pareigiinas turi blti pasirengEs

vykdlti aplinkos apsaugos valstybinE kontrolE, nustatymo, prane5imq, susijusiq su aplinkos apsaugos

istatymq paZeidimais, priemimo, perdavimo ir reagavimo I juos tvarkos apra5oo' projektu (toliau -
Projektas), kuris buvo aptafias 2014 m. spalio 1 d. susitikimo metu su Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerijos atstovais, akcentuojant jo galimas gresmes ir naud4 aplinkos apsaugos valstybinE kontrolg

vykdantiem s parei giinams.

Profesine sqjunga nori pasidZiaugti, kad aplinkos apsaugos valstybines kontroles pareigiinq

pasirengimas vykdyti aplinkos apsaugos valstybing kontrolE ir reagavimas I pranesimus bus

reglamentuotas ir [ne5 teisinio saugumo minetas funkcijas vykdandiq pareiglnq tarpe. Vis delto norime

atkreipti demes[ [ galimas Projektu numatomo teisinio reglamentavimo gresmes ir galimus neatitikimus

Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatoms (toliau - Darbo kodeksas) ir Europos sqjungos teises

aktams.

Visq pirma paminetina Darbo kodekso 160 str. 1 d., kur numatoma, kad kasdieninio

nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienq (pamainq) trukme, dirbant iprastu darbo laiko reZimu, negali

biiti trumpesne kaip vienuolika valandu i5 eiles, o pagal DK 161 str. I d., 5 d. bendra poilsio diena yra

sekmadienis, o esant penkiq dienq darbo savaitei, - Se5tadienis ir sekmadienis, poilsis turi trukti ne maLiau

nei 35 val. Atkeiptinas demesys, kad Projekte darbo laikas budraujantiems pareiglnams bus pradetas

skaidiuoti nuo jq reagavimo I i5kvietim4. Tokiu bfldu Projekte numatant aplinkos apsaugos valstybines



kontroles pareig[nq biidravim4po pastarqjq darbo dienos ir reagavim4 [ i5kvietimus galimai bus paZeistos

minetos Darbo kodekso nuostatos del nepertraukiamojo paros ir savaites poilsio laiko.
t .l

Taip pat norime paLymeti, kad ll val. paros nepertraukiamas poilsio laikas yra€arantuojamas ir

vadovaujantis 2003 m. lapkridio 4 d. Europos Parlamento ir Tarnybos direktyvos 2003/88/EB ,,Del tam

tikrq darbo laiko organizavimo aspektq" (toliau - Direktyva) 3 str. Atkreiptinas demesys, kad nors

Direktyva ir numato Sio reikalavimo i5imtis, bet aplinkos apsauga ir aplinkos apsaugos valstybine kontrole

nepatenka nei I vienq Direktyvoje numatomq iSimdiq grupQ.

AtsiZvelgiant i tai, kas iSdestyta auk5diau, Profesine s4junga dar kartq nori paZymeti, kad

darbdavys privalo uZtikrinti minimalius darbo ir poilsio laiko reikalavimus, numatytus tiek ir Darbo

kodekse, tiek Direktyvoje. Nukrypimas nuo imperatyviq reikalavimq atliekant aplinkos apsaugos

valstybing kontrolE yra draudLiamas ir galimai bus laikomas darbuotojq teisiq I nepertraukiam4 paros ir

savaites poilsio laik4paZeidimu bei sudarys prielaidas Projektui panaikinti. Del to Profesine s4junga siiilo

dar kart4 perZi[reti Projekt4 apsvarstyti galimybE pasikonsultuoti su Valstybine darbo inspekcija del

nepertraukiamojo paros poilsio laiko arba numatyti alternatyv4 bldravimui - budejimq namuose, ir tokiu

bldu uZkirsti keli4 galimiems teisiniams gindams ar net Projekto pripaZinimui prie5taraujandiu auk5tesnes

galios teises aktams.

Dekoj ame uZ bendradarbiavim4.
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