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(Ūkio subjektų teisių ir pareigų patikrinimo metu sąrašas) 
 

ŪKIO SUBJEKTO TEIS ĖS IR PAREIGOS PATIKRINIMO METU 
                                 
    1. Ūkio subjektas turi šias pareigas patikrinimo metu: 
    1.1. pareiga bendradarbiauti: 
    1.1.1. įsileisti prisistačiusius aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnus į ūkinės veiklos 
vykdymo vietą ir sudaryti sąlygas jų darbui; 
    1.1.2. netrukdyti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams atlikti patikrinimo 
veiksmų, imti bandomųjų mėginių, fiksuoti patikrinimą garso, vaizdo fiksavimo ar kitomis 
priemonėmis; 
    1.1.3. aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų reikalavimu pateikti paaiškinimus raštu 
ir (ar) žodžiu; 
    1.2. pareiga teikti informaciją: 
    1.2.1. prasidėjus patikrinimui pateikti visus patikrinimui atlikti būtinus dokumentus arba jų 
kopijas bei kitą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų prašomą informaciją;  
    1.2.2. patikrinimo metu paaiškėjus, kad patikrinimui atlikti reikia ir kitų dokumentų ar (ir) 
informacijos, pateikti tokius dokumentus arba jų kopijas bei kitą aplinkos apsaugos valstybinės 
kontrolės pareigūnų prašomą informaciją; 
    1.2.3. teikti tik teisingą, išsamią ir neiškraipytą informaciją; 
    1.2.4. dokumentus teikti lietuvių arba kita kalba kartu su vertimu; 
    1.3. pareiga vykdyti teisėtus nurodymus: 
    1.3.1. teisės aktuose nustatytais atvejais sustabdyti vykdomą veiklą ar imtis kitų aplinkos 
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų nurodytų laikinųjų priemonių; 
    1.3.2. aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų nustatytais terminais pašalinti 
nustatytus veiklos trūkumus ar teisės aktų pažeidimus, įskaitant tuos, už kuriuos nebuvo skirta 
nuobauda. 
    2. Ūkio subjektas turi šias teises patikrinimo metu: 
    2.1. teisė į šią informaciją: 
    2.1.1. reikalauti, kad tikrintojas prisistatytų ūkio subjekto atstovui ir pateiktų savo įgaliojimus 
patvirtinančius dokumentus; 
    2.1.2. kontrolę atliekančio subjekto interneto svetainėje rasti informaciją apie patvirtintus ūkio 
subjektų planinių patikrinimų sąrašus (planus) ir jų pakeitimus; 
    2.1.3. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planinio patikrinimo gauti raštišką arba elektroninį 
pranešimą, nurodantį: atliekamo patikrinimo pagrindą, terminą, tikslą ir preliminarų dokumentų, 
kuriuos reikės pateikti patikrinimo metu, sąrašą, nuorodą į institucijos interneto svetainę, kurioje yra 
skelbiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, tikrinamo ūkio subjekto teisių ir 
pareigų sąrašas ir ūkio subjektui taikoma 
administracinė atsakomybė už atsisakymą teikti informaciją ir (ar) netinkamą elgesį aplinkos 
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno atžvilgiu; 
    2.1.4. reikalauti kontrolę atliekančio subjekto sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą ar jo 
kopijos; 
    2.1.5. kontrolę atliekančio subjekto interneto svetainėje rasti informaciją apie vykdomai ūkinei 
veiklai taikytinų teisės aktų sąrašą, kontrolę atliekančio subjekto patikrinimų  atlikimo 



tvarką ir priimtų sprendimų apskundimo tvarką, apie konsultavimą, metodinės pagalbos teikimą bei 
parengtus kontrolinius klausimynus, naudojamus patikrinimų metu; 
    2.1.6. gauti konsultaciją ar metodinę pagalbą teisės aktų reikalavimų taikymo klausimais; 
    2.1.7. susipažinti su surašytu patikrinimo aktu; 
    2.2. teisė į dalyvavimą patikrinimo procese: 
    2.2.1. dalyvauti tikrinant faktines aplinkybes, išskyrus faktines aplinkybes, tikrinamas ne ūkio 
subjekto veiklos vietoje ar buveinėje, žodžiu arba raštu teikti savo nuomonę bei paaiškinimus; 
    2.2.2. turėti atstovą, atstovaujantį ūkio subjekto interesams; 
    2.2.3. patikrinimo metu kontrolę atliekančiam subjektui neteikti informacijos, jeigu prašomos 
formos dokumentų rengimas nenumatytas teisės aktuose ir tam reikėtų neproporcingai didelių darbo 
ir laiko sąnaudų; dokumentai ar jų kopijos pateikti kitam kontrolę atliekančiam subjektui ir 
nurodomas jų turėtojas; 
    2.3. teisė į sąžiningą priežiūrą: 
    2.3.1. į įstatymais pagrįstus ir objektyvius ūkinės veiklos patikrinimus, prašymų, skundų ir 
pranešimų nagrinėjimą; 
    2.3.2. apskųsti teismui ar aukštesnei pagal pavaldumą institucijai galimai ūkio subjekto teises ar 
teisėtus interesus pažeidžiančius kontrolę atliekančio subjekto veiksmus,  neveikimą ar 
administracinius sprendimus. Sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą apskundimas nesustabdo 
patikrinimo atlikimo; 
    2.3.3. susidūrus su korupcinio pobūdžio veiksmais ar elgesiu, kreiptis į Specialiųjų tyrimų 
tarnybą. 
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