APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ TEISĖS IR PAREIGOS
PATIKRINIMO METU
1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi šias teises patikrinimo metu:
1.1. Teisė patikrinimo atlikimui ir su patikrinimu susijusios informacijos gavimui:
1.1.1. Pateikę tarnybinį pažymėjimą, netrukdomi patekti (įeiti, įvažiuoti) į visų įmonių, įstaigų,
organizacijų, ūkių, karinių dalinių, pasienio ruožo bei privačias teritorijas ir jose esančius objektus (statinius,
įrenginius, patalpas ir kt.), kitus ūkinės veiklos objektus ir tikrinti, ar juose laikomasi aplinkos apsaugą,
gamtos išteklių naudojimą ir atkūrimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, atlikti
kontrolinius tyrimus ir matavimus, neatlygintinai gauti cheminių medžiagų ir preparatų pavyzdžius
tyrimams, jų sudėčiai bei savybėms ištirti ar bandymams atlikti, taip pat įstatymų nustatyta tvarka gauti
informaciją bei duomenis, kurie yra valstybės ar tarnybos, komercinė ar pramoninė paslaptis, cheminių
medžiagų ir preparatų kontrolei atlikti.
1.1.2. Tikrinti dokumentus, liudijančius gamtos išteklių įsigijimo teisėtumą bei gamtos išteklius – ar
jų kiekis, rūšis, kokybė ir kt. atitinka dokumentuose nurodytus duomenis.
1.1.3. Gauti informaciją apie ūkinės veiklos poveikį aplinkai, informaciją, susijusią su mokesčiais už
aplinkos teršimą bei gamtos išteklių naudojimą.
1.1.4. Į privačias teritorijas turi teisę patekti (įeiti ar įvažiuoti) su teritorijos savininku, valdytoju ar
jų įgaliotu atstovu.
1.1.5. Esant būtinybei, kai privačios teritorijos savininko arba valdytojo rasti negalima arba jie
atsisako dalyvauti patikrinime ir vengia skirti įgaliotą atstovą, arba atsisako įleisti į privačią teritoriją gali į ją patekti bei vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir be jų. Tokiu atveju turi dalyvauti
liudytojas. Apie jo dalyvavimą įrašoma patikrinimo akte ir liudytojas šį aktą pasirašo.
2. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi šias pareigas patikrinimo metu:
2.1. Pareiga informacijos teikimui:
2.1.1. Prisistatyti ūkio subjekto savininkui, vadovui ar jų įgaliotam atstovui (toliau – juridinio
asmens atstovui) ir pateikti galias patvirtinantį dokumentą, paaiškinti patikrinimo tikslą.
2.1.2. Paaiškinti juridinio asmens atstovui jo teisę dalyvauti patikrinime, pateikti su patikrinimu
susijusius prašymus ir pasiūlymus.
2.1.3. Nustatęs pažeidimą, nurodyti juridinio asmens atstovui pažeidimo esmę ir pareigą nutraukti
pažeidimą.
2.1.4. Atlikęs patikrinimą – surašyti patikrinimo aktą ir jo vieną egzempliorių perduoti juridinio
asmens atstovui.
2.1.6. Bendradarbiauti su ūkio subjektais, konsultuoti ūkio subjektus savo kompetencijos klausimais,
įgyvendinti kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų
reikalavimų, o poveikio priemones taikyti kaip ultima ratio priemonę. Ši nuostata netaikoma ūkio subjektų
veiklos patikrinimų metu, jeigu šio principo taikymas trukdo siekti ūkio subjektų veiklos aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės tikslų, susijusių su teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra.
2.2. Pareiga sąžiningam patikrinimui:
2.2.1. Sprendimų priėmimas ir kiti veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs.
2.2.2. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai negali atlikti ūkio subjektų,
kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklos kontrolės, kuria būtų diskriminuojami ūkio subjektai, kiti fiziniai
ir juridiniai asmenys dėl jų nuosavybės formos, pilietybės, gyvenamosios vietos ar valstybės, kurioje
asmuo yra įsisteigęs, ar pagal kitus objektyvius šių asmenų požymius, jeigu kitos sąlygos, turinčios
reikšmės asmens veiklos rizikingumo laipsniui, iš esmės nesiskiria.

