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1. Projekto rengėja – Aplinkos ministerija.
2. Projekto tikslas – pateikti Seimui Vyriausybės išvadą dėl Seimo narės L. Girskienės pateikto
Lietuvos Respublikos Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 8 straipsnio pakeitimo įstatymo
projekto Nr. XIVP-897 (toliau – Projektas Nr. 1) ir Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo Nr.
I-2223 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-898 (toliau – Projektas Nr. 2) (toliau abu kartu
– Įstatymų projektai), kuria siūloma pritarti Įstatymų projektais siekiamam tikslui didinti
savivaldybių atskaitingumą, vykdant aplinkos monitoringą ir pateikti Seimui pasiūlymus dėl
teisinio reguliavimo tobulinimo.
Vyriausybės išvados Seimui pateikimas vėluoja 2 savaites (2022-01-12 duomenimis).
3. Dabartinė situacija:
 Įstatymų projektų rengėjos Seimo narės L. Girskienės pateiktame aiškinamajame rašte nurodyta,
kad „projekto tikslas yra aiškiai apibrėžti savivaldybių monitoringo tikslus ir funkcijas gerinant
aplinkos apsaugą, aplinkos kokybę ir taršios aplinkos kokybės daromą žalą visuomenės sveikatai“;
 Aplinkos monitoringo įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad savivaldybės institucijos,
organizuodamos ir vykdydamos savivaldybių aplinkos monitoringą, turi užtikrinti savivaldybės
teritorijos gamtinės aplinkos būklės stebėjimus, analizuoti ir vertinti turimus ūkio subjektų
aplinkos monitoringo duomenis, vertinti ir prognozuoti gamtinės aplinkos pokyčius ir galimas
pasekmes, vertinti aplinkos būklės blogėjimo priežastis ir siūlyti valstybės institucijoms priemones
joms pašalinti, teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją visuomenei ir valstybės institucijoms.
 Įstatymų projektuose numatyti reikalavimai savivaldybėms „užtikrinti nuolatinius savivaldybės
teritorijos gamtinės aplinkos būklės stebėjimus“, „analizuoti ir vertinti gyvenamosios aplinkos
kokybės įtaką visuomenės sveikatai, sergamumui ir mirtingumui“, taip pat numatytas reikalavimas
„ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d. patvirtinti ir pateikti monitoringo ataskaitą už
praėjusius metus savivaldybės interneto svetainėje. Monitoringo ataskaitos turi būti pateikiamos
ne mažiau nei 5 metus“.
 Aiškinamajame rašte nurodoma, kad Įstatymų pakeitimai „didintų savivaldybių atskaitingumą
vykdyti aplinkos monitoringą, laiku pateikti monitoringo ataskaitas, gerinti aplinkos apsaugą ir
aplinkos kokybę“, „ataskaitų teikimo termino nustatymas skatintų savivaldybes kreipti dėmesį į
aplinkos apsaugą ir didintų savivaldybių atskaitingumą vykdant aplinkos monitoringą“.
4. Projekto esmė:
Nutarimo projektu siūloma Projekte Nr. 1:
Nutarimo projektu siūloma Projekte Nr. 1:
– atsisakyti nuostatų dėl gyvenamosios aplinkos kokybės įtakos visuomenės sveikatai, sergamumui
ir mirtingumui analizės ir vertinimo, kadangi tai nėra AMĮ reguliavimo dalykas;
– atsisakyti keisti galiojančią AMĮ nuostatą, reglamentuojančią reikalavimą savivaldybės
institucijoms užtikrinti savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklės stebėjimus, kadangi Projektu Nr.
1 siūlomas šios nuostatos papildymas yra perteklinis;
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– pailginti terminą, iki kada savivaldybės vykdomoji institucija turi paskelbti aplinkos monitoringo
ataskaitą už praėjusius metus savivaldybės interneto svetainėje. Nutarimo projektu siūlomas terminas –
iki liepos 1 d.
Nutarimo projektu siūloma Projekte Nr. 2:
– atsisakyti nuostatų dėl savivaldybių aplinkos monitoringo vykdymo, ataskaitų teikimo,
gyvenamosios aplinkos kokybės įtakos visuomenės sveikatai, sergamumui ir mirtingumui analizės ir
vertinimo, kadangi tai nėra Aplinkos apsaugos įstatymo (toliau – AAĮ) reguliavimo dalykas;
– siekiant suderinti AAĮ ir AMĮ nuostatas, reglamentuojančias savivaldybių aplinkos monitoringą,
Projektu Nr. 2 keisti AAĮ 25 straipsnį.
5. Derinimas:
 Nutarimo projektas 2022 m. sausio 11 d. aptartas tarpinstituciniame pasitarime;
 Nutarimo projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2022-01-05
išvadoje Nr. NV-41 pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė
antrinėje išvadoje pažymi, kad Nutarimo projektui pastabų ir pasiūlymų neturi.
6. Atitikimas Vyriausybės programos nuostatoms – Nutarimo projektas tiesiogiai Vyriausybės
programos nuostatų neįgyvendina.
7. Dalykinio vertinimo išvada – siūlytina Nutarimo projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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