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DEL LIETUVOS RESPUBLTKOS APLINKOS MTNTSTRO PAYEDIMO NR. (42-1)-D8-1493

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

susipaZino su 2014 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro pavedimu Nr. (42-l)-DS-

1493 (toliau - Pavedimas).

Vadovaujantis Pavedimo 1 p., siekiant padidinti aplinkos apsaugos valstybines kontroles

efektyvum4 administraciniq teises paZeidimtl prevencij4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras pavede

Valstybinei mi5kq tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau - Valstybine mi5kq

tarnyba) nuo Siq metq vasario 24 d. vykdyti nauj4 veikl4- vykdyti kontrolg medZiokles srityje (atlikti

reidus). Pavedime nurodoma darb4 visuose mi5kq kontroles teritoriniuose poskyriuose organizuoti taip,

kad:

o per savaitg biitq atlikta ne maZiau nei 3 reidai kiekvieno teritorinio poskyrio kontroliuojamoje

teritorijoje, o reidq rezultatai ne veliau nei kit4 dien4 bfitq pateikiami nusta[rta forma;

o biitq sura5yti administracines teises paZeidimo protokolai ir paimami paZeidimo [rankiai, o apie

i5skirtinius paZeidimus SMS Zinute bUtq informuotas aplinkos viceministras L. Jonauskas;

o administracines bylos bflq perduotos nagrineti ir kontroliuoti regiono aplinkos apsaugos

departamento rajono agentiirai pagal paLeidimo padarymo viet4.

Pagal Lietuvos Respublikos mi5kq [statymo (toliau - Mi5kq [statymas) 5 str. 3 dali Valstybine

mi5kq tarnyba - [staiga prie Aplinkos ministerijos, skirta valstybes politikai aplinkos ministrui pavestoje



gamtos i5tekliq (tai yra mi5ku) valdymo srityje lgyvendinti. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009
m' rugpjldio 3 d. isakymu Nr. Dl-464 patvirtintq Valstybines mi5kq tarnybos nuostatq (toliau - Nuostatai)
8 p. yra pateiktas Valstybines mi5kq tarnybos veiklos tikslq baigtinis s4rasas - Miskq [statymo
[gyvendinimo prieZilra ir valstybes politikos [gyvendinimas miskq valdymo srityje. Valstybine mi5kq
tamyba, igyvendindama mindtus tikslus, vykdo atitinkamas funkcijas, nurodytas tiek Mi5kq [statyme, tiek
Nuostatuose. PaZymetina, kad [statymu kontrole medZiokles srityje nera priskirta nei prie Valstybines
miskq tarnybos tikslq nei prie Sios tamybos vykdomq funkcijq. Valstybiniq miskq pareigtinq pareigos,
iSvardytos Mi5kq [statymo 6 str., neapima medZiokles kontroles vykdymo. Be to Lietuvos Respublikos
aplinkos apsaugos valstybines kontroles istatymo 5 str. I d. aiskiai nurodyta, kad valstybine aplinkos
apsaugos kontrolg vykdo regionq aplinkos apsaugos departamentai, kai tuo tarpu Valstybine mi5kq
tarnyba [ 5[ baigtin[ s4ra54 nepatenka. Del to toks papildomq funkcijq pavedimas Valstybinei miSkq
tarnybai yra nepagr[stas ir neteisetas. Atkreipiame demes[, kad nepagr[stq funkcijq vykdymas gali tureti
neigiamq pasekmiq ne tik Valstybines mi5kq tarnybos pareigunams, bet ir visai aplinkos apsaugos
sistemai. Todel praSome susilaikyti nuo Pavedimo vykdymo ir kartu su Profesines sqiungos bei kitq
suinteresuotq institucijq atstovais ie5koti kitq, priimtinq ir teisetq priemoniq Aplinkos ministerijos
keliamiems tikslams igyvendinti.

Valstybineje mi5kq tamyboje dirbantys asmenys yra karjeros valstybes tarnautojai, kurie dirba
iprastu darbo laiko reZimu, t.y. 8 valandas per par4, 40 val. per savaitg, kaip tai nurodyta Lietuvos
Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) 144 str.I d. Kaip matyti i5 sudarytq kovo menesio reidq grafikq,
reidai atliekami tiek poilsio dienomis, tiek nakti, o jq trukme svyruoja nuo 7 val. iki 12 val. pagal DK 144
str' 3 d. asmentt dirbandiq [prastu darbo laiko reZimu, maksimalus darbo laikas per 7 dienas, [skaitant
virsvalandZius, neturi vir5yti 48 val., o pagal DK 152 str. I d. darbuotojo virSvalandinis darbas per dvi
dienas i5 eiles neturi virSyti keturiq valandq ir Simto dvidesimties valandq per metus. Darbo laikas,
virsijantis numatyt4j[ DK 144 str. I d., privalo buti apmokamas pagal DK 193 str. Atsizvelgiant I tai, kas
isdest)rta, darytina i5vada, kad Valstybines miSkq tarnybos karjeros valstybes tamautojams, dirbantiems
iprastu darbo laiko reZimu, paskyrus papildomas funkcijas - atlikti 7-12 valandq trukmes reidus vykdant
medZiokles kontrolg,- neiSvengiamai bus vir5ytas nustatytasis maksimalus darbo laikas, o uL.
virsvalandZius darbdavys privales moketi ne maZiau kaip pusantro darbuotojo darbo uZmokesdio.
PaLymetina dar ir tai, kad kai kurie reidai yra numatyti nakties metu arba valstybes tarnautojq poilsio
dienomis, uL kau vadovaujantis DK 154 str. I d., 193 str. ir 194 str., taip pat privalo buti mokamas
atitinkamai didesnis darbo uZmokestis. Taigi tokios papildomos funkcijos Valstybinei mi5kq tarnybai ne
tik neatitinka Siuo metu galiojandiq teises aktq reikalavimq bet ir reikalauja papildomq lesq iS biudZeto
apmokant valstybes tamautojams uZ susidariusius vir5valandZius, darb4 nakties metu, Svendiq ir poilsio
dienomis.

Profesine sqjunga atkreipia demes[ ir I darbo laiko reZimo problem4 Valstybines mi5kq tarnybos
tarnautojams pradejus vykdyti naujas funkcijas nakties metu. Vadovaujantis DK 144 str. I d., 4 d..147 str.



I d' ir 2 d' darbuotojams bendru atveju yra nustatoma penkiq darbo dienq savaite su dviem poilsio
dienomis, kitoks darbo laiko reZimas gali biiti nustatytas tik tam tikrq kategorijq darbuotojams. pagal
Lietuvos Respublikos vyriausybes 2003 m. geguZes 14 d. nutarimo Nr. 5g7 Del darbttr kuriuose gali b'ti
taikoma iki dvidedimt keturiq valandq per par4 darbo laiko trukmd, s4raso, darbo ir poilsio laiko ypatumq
ekonomines veiklos srityse patvirtinimo (toliau - Nutarimas) I p. bei DK 144 str.4 d., siekiant [vestipamainin[ darbo laiko reZim4 bltina i5pildyti visas tris sqlygas: a) tam tikra pareigybe turi patekti Idarbuotojtl galindiq ditbti 24 valandas, sqras4; b) dienos (pamainos) trukme gali b[ti ilgesne negu g
valandos tik tais atvejais, jeigu darbo ar gamybos pobudis neleidzia organizuoti darb4 nustatant darbo
dienos (pamainos) trukmg, nevirsijandi4 8 valandq; c) darbdavys privalo sudaryti [staigos darbq s4ras4
kuriuose gali bflti taikoma iki 24 valandq per parg darbo laiko trukme. Tik esant visoms sioms s4lygoms,
galimas pamaininis darbas. Be to pahymetina. kad vadovaujantis DK l4T stt. lingvistine unuliz",,

:::.=.darbo laiko apskaita' Kitokio ar mi5raus darbo laiko reZimo [statymq leidejas nera numatEs. valstybes
tamautojams pavedus vykdyti papildomas funkcijas, pastarieji privales ne tik atlilcti savo tiesiogines
funkcijas' bet ir vykdys reidus naktimis, poilsio dienomis. Taigi, jei siuo atveju yra siekiama [vestipamainin[ darbo laiko rezim4 biitina atkreipti demesi, kad pagal DK 147 str. I d., 3 d., darbuotojams
dirbant pamainomis, administracija, suderinusi su darbuotojq atstovais, darbo grafikus privalo paskelbti ne
veliau nei likus 2 savaitems iki Siq grafikq [sigaliojimo. Kaip matyti is kovo menesio reidq grafikq, kurie
nebuvo derinti su Profesines sEjungos atstovais, pirmieji reidai numatomi jau nuo 2014 m.kovo I d., kai
tuo tarpu Pavedimas buvo priimtas tik 2014 m. vasario 25 d., o valstybines miskq tamybos direktoriaus
[sakymas del miskq kontroles skyriaus teritoriniq poskyriq vykdomq reidq grafikq buvo priimtas 2014 m.
vasario 28 d' Taigi, akivaizdu, kad tokiq grafikq sudarymas priestarauja teises aktq nuostatoms -
nesuderinti su Profesiniq s4jungq atstovais grafikai buvo paskelbti likus vos 3 dienoms iki siq
[sigaliojimo' Tokiu bldu kyla neai5kumttr kaip bus organizuojamas darbas bei paskirstomi darbo kr[viai
nepaLeidliant teises aktq reikalavimq.

Norime pabreati, kad darbdavys privalo uZtikrinti nepertraukiamq paros ir savaites poilsio laik4.
vadovaujantis DK 160 str' I d. kasdieninio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienq (pamainq) trukme,
dirbant iprastu darbo laiko reZimu, negali bnti trumpesne kaip vienuorita varanau , o pagal DK 16l
str' I d'' 5 d' bendra poilsio diena yra sekmadienis, o esant penkiq dienq darbo savaitei, - sestadienis ir
sekmadienis, poilsis turi trukti ne maZiau nei 35 val. Pamaininio darbo laiko reZimo afveju, vadovaujantis
Nutarimo 2 p' asmenims, dirbantiems 24 val. per par4 poilsio tarp darbo dienq laikas privalo blti ne
trumpesnis kaip 24 valandos i5 eiles. Kaip jau mineta, valstybines miskq tarnybos tarnautojai atlieka
funkcijas' kurios b[tinos Nuostatq 8 p. numatytiems tikslams igyvendinti. pavedus atlikti papildomas,
jiems pagal kompetencij4 nepriklausandias funkcijas, valstybines miskq tarnybos tarnautojai bus
[pareigoti ne tik dirbti iprast4 darbo laik4 t.y. 8 val. per dien4 kurio metu atliks jiems Miskq [sratymonustatytas funkcijas, bet ir kart4 per savaitg (nepriklausomai nuo savaites dienos ar paros laiko) atliks



reidus. Taigi, akivaizdu, kad tiek dirbant iprastu darbo laiko reZimu, tiek pamainomis, nebus uZtikrinamas

nepertraukiamas paros arba savaites poilsio laikas.

Mi5kq [statymo igyvendino prieZiiira ir valstybes politikos [gyvendinimas mi5kq valdymo srityje -

pagrindiniai Valstybines mi5kq tarnybos tikslai, kuriems [gyvendinti ten dirbantys valstybes tarnautojai

yra apmokyti, turi patirties. PabreZtina, kad pavedus atlikti naujas, pagal [statym4 nepriskirtinas

medZiokles kontroles funkcijas, tarnautojai nesugebes jq tinkamai atlikti, nes tam nera nei tinkamai

parengti (nera parengti, kaip reikia elgtis su ginkluotais paZeidejais), nei tinkamai apmokyti (nera

supaZindinti su medZiokles kontrolg reglamentuojandiais teises aktais). Be to konkretiis reikalavimai del

aprtipinimo b[tinomis darbui priemonemis, pareigflnq kompetencijos, jq parengimo Sioms funkcijoms

vykdyti lygio, reido metu naudojamos uniformos ir skiriamqjq Zenklq bei kita yra numatyti aplinkos

ministro patvirtintoje Gyvosios gamtos apsaugos kontrolg vykdandiq aplinkos. apsaugos valstybines

kontroles pareigunq inspekcines veiklos organizavimo instrukcijoje. Taip pat paiymetina, kad

vadovaujantis Valstybes tarnybos [statymo 26 str. I d. 2 p. -valstybes tarnautojams uZ papildomq

uZduodiq, kurios yra suformuluojamos raStu ir nera nustatytos pareigybes apra5yme, atlikim4 turi biiti

mokamos priemokos. Taigi, uZ papildomq uZduodiq nepriskirtq pagal pareigybes para5ym4 atlikim4

kaip ir uZ vir5valandin[ darb4 valstybes tarnautojams taip pat turi b0ti atlyginta. Be to, medZiokles veiklos

kontrole atliekant reidus yra susijusi su daug didesne rizika valstybes tarnautojq sveikatai ir gyvybei

(Saunamqjq ginklq panaudojimas ir kt.), nei [prastiniq Valstybines mi5kq tarnybos tarnautojq funkcijq

atlikimas.

PaZymetina, kad kontroles medZiokles srityje priskyrimas Valstybines mi5kq tarnybos valstybes

tarnautojams ne tik pareikalaus papildomq biudZeto le5q bet ir s4lygos teises aktq reikalavimq

nesilaikym4. Del to siekdami tinkamai atstovauti Profesines sqjungos nariq interesams bei

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 str. l, 6 dalimis, Lietuvos Respublikos

profesiniq sqjungq [statymo 16 straipsniu, Lietuvos Respublikos teises gauti informacijq i5 valstybes ir

savivaldybiq institucijq ir [staigq istatymo 3 str. I d., mums suteikta teise gauti informacij4 i5 darbdavio,

praSome J0sq pateikti informacij4ra5tu apie tai:

l. kaip bus/yra paskirstomas Valstybines mi5kq tarnybos valstybes tarnautojq darbo krtivis, jiems

pavedus atlikti papildomas funkcijas ir kaip bus/yra uZtikrinamas nepertraukiamo paros ir savaites

poilsio laiko reikalavimo laikymasis reidus atliekantiems tarnautoj ams;

2. kaip bus atsiskaitoma su valstybes tarnautojais uZ papildomq funkcijq atlikim4 darb4 nakties

metu, poilsio ir Svendiq dienomis, ar tam yra numatytas papildomas finansavimas;

3. koks darbo laiko reZimas bus/yra taikomas Valstybineje mi5kq tarnyboje pradejus vykyti

medZiokles kontrolg;

4. ar bus keidiami Valstybines mi5kq tarnybos tarnautojq, atliksiandiq reidus, pareigybes apra5ymai;



5' kaip valstybes tarnautojai buvo/bus apmokomi ir parengiami darbui (ar buvo ir kokie
organizuojami mokymai, jei nebuvo - kada planuojama juos organizuoti), valstybinei miskq
tarnybai pradej us vykyti medZiokles kontrolE.

Nurodytq informacijQpra5ytume mums pateikti raStu (pastu, el. pastu arba faksu).

Dar kart4 prasome susilaikyti nuo Pavedimo vykdymo ir kartu su profesines sqiungos bei kitq
suinteresuotq institucijq atstovais ieskoti kiQ priimtinq ir teiseflS priemoniq Aplinkos ministerijos
keliamiems tikslams igyvendinti. Apie Jums priimtinQ susitikimo viet4 ir laik4prasytume mus informuoti
el. paStu info@pareigunai.lt.

Dekojame uZ bendradarbiavimq.
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