
KOKI� VEIKL� IR KOKIAS TEISES TURI NEATATINIAI 
APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAI? 

Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai teikia pagalbi! institucijoms ir 
pareigiinams, vykdantiems aplinkos apsaugos kontrol�. Jie ne tik teikia 
informaciji! apie aplinkos apsaugil ir gamtos isteklilf naudojimi! 
reglamentuojanci1.1 teises akt1.1 pazeidimus, vykdo pazeidim1.1 prevenciji!, 
visuomenes svietimi! aplinkos apsaugos srityje, bet ir pagal savo 
kompetenciji! tiria pazeidimus. 

Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai turi teis,: 

1. tikrinti fizini1.1 ir juridini1.1 asmen1.1 bei pareigun1.1 dokumentus,
suteikiancius teis� naudoti gamtos isteklius;

2. aiskintis aplinkos apsaugos istatym1.1 pazeidej1.1 asmenybes,
pristatyti juos siuo tikslu i policiji!;

3. surasyti administracini1.1 teises pazeidim1.1 protokolus, aktus,
kitus pazeidimi! fiksuojancius dokumentus ir dalyvauti
nagrinejant j1.1 pagrindu iskeltas administracines bylas;

4. istatym1.1 nustatyta tvarka paimti is aplinkos apsaugos
istatym1.1 pazeidej1.1 neteisetai igytus gamtos isteklius,
produkciji!, pazeidimo padarymo irankius, kitus daiktinius
pazeidimo padarymo irodymus, taip pat dokumentus,
suteikiancius teis� naudoti gamtos isteklius, gauti paaiskinimus,
dokument1.1 nuorasus;

5. kartu su aplinkos apsaugos valstybines kontroles pareigiinais
patekti i iikini1.1 objekt1.1 teritorijas ir atlikti j1.1 uzduotis aplinkos
apsaugil ir gamtos isteklilf naudojimi! reglamentuojanci1.1
istatym1.1 ar kit1.1 teises akt1.1 pazeidimams isaiskinti ar
pasekmems likviduoti.
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1. PATEIK PRAŠYMĄ

Kreipkitės į už jūsų gyvenamosios vietovės teritoriją atsakingą 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos 
apsaugos departamentą ir pateikite motyvuotą prašymą suteikti 
neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus, kartu 
pateikite asmenybę patvirtinančio dokumento kopiją bei 
2 nuotraukas (3x4 cm formato). 2 nuotraukas (3x4 cm formato). 

2. PRAŠYMO FORMA
Prašymo suteikti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus 
rasite čia: 

3. KUR TEIKTI PRAŠYMĄ
Prašymą bei dokumentus pateikite savo regioniniam 
aplinkos apsaugos departamentui (RAAD), 
jei norite neetatinio inspektoriaus veiklą vykdyti jei norite neetatinio inspektoriaus veiklą vykdyti 
savo regione. Taip pat galima veikti ir visoje Lietuvoje. 
Tokiu atveju prašymą reikia pateikti Valstybinei aplinkos 
apsaugos tarnybai, esančiai A. Juozapavičiaus g. 9,  (809 kab.). 
Žemiau rasite visų Lietuvos RAAD kontaktinius duomenis. 

http://vrd.am.lt/VI//files/0.395999001412781998.pdf
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4. EGZAMINO LAIKYMAS
Priėmimas į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius vyksta Priėmimo į neetatinius 
aplinkos apsaugos inspektorius komisijos posėdžio metu. Norintys tapti neetatiniais 
inspektoriais turi išlaikyti egzaminą. Egzamino testą sudaro ne mažiau kaip 
50 klausimų. Egzaminas išlaikomas, kai teisingai atsakoma į 80 proc. pateiktų 
klausimų (t.y. teisingai atsakoma į nemažiau kaip 40 iš 50 pateiktų testo klausimų). 
Neišlaikius egzamino, jį galima perlaikyti kitą kartą kai tik bus vėl organizuojamas Neišlaikius egzamino, jį galima perlaikyti kitą kartą kai tik bus vėl organizuojamas 
egzaminas, tačiau prašymą tapti neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi ir kitus 
dokumentus reikia teikti iš naujo.

5. KĄ MOKYTIS, KAD EGZAMINAS BŪTŲ IŠLAIKYTAS?

1. Konstitucinės nuostatos, susijusios su aplinkos apsauga. 
2. Administracinio teisės pažeidimo ir administracinės atsakomybės samprata,
9 straipsnis.
3. Administracinių nuobaudų rūšys ir jų skyrimas.3. Administracinių nuobaudų rūšys ir jų skyrimas.
4. Administracinio teisės pažeidimo protokolas, 260 straiopsnis.  
5. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos pagrindai.
6. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai, XXXVIII skyrius.
7. Aplinkos apsaugos samprata ir principai.
8. Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė, jos samprata, principai, turinys. 
9. Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos ir pareigūnai.
10. Pagrindinės medžioklės taisyklių nuostatos (teisės medžioti suteikimas, 10. Pagrindinės medžioklės taisyklių nuostatos (teisės medžioti suteikimas, 
medžioklės įrankiai, būdai ir terminai, medžioklės dokumentai, su medžiokle 
susijusi draudžiama veikla). 
11. Pagrindinės mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių nuostatos 
(leidimų išdavimo tvarka, leidžiami bei draudžiami žvejybos įrankiai ir būdai, 
žvejybos režimas ir draudimai).
12. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos 
aprašas.aprašas.
13. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašas.
14. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC2B71C84492/TAIS_494460
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC2B71C84492/TAIS_494460
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC2B71C84492/TAIS_494460
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67B5099C5848/zklbNWzPdh
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494454
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=449517
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=449517
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=449517
http://vrd.am.lt/VI/article.php3?article_id=475
http://www.am.lt/VI/files/File/MEGEJU%20ZVEJYBOS%20VIDAUS%20VANDENYSE%20TAISYKLES.doc
http://vrd.am.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=297
http://vrd.am.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=297
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470296
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15. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas.
16. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.
17. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas.
18. Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai.
19. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

6. Į KĄ RUOŠIANTIS EGZAMINUI LABIAUSIAI ATKREIPTI DĖMESĮ?

Lietuvos žaliųjų partijos Pilietinių iniciatyvų komiteto pirmininkas Laurynas Okockis, Lietuvos žaliųjų partijos Pilietinių iniciatyvų komiteto pirmininkas Laurynas Okockis, 
neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius, rekomenduoja labiausiai atkreipti 
dėmesį ir būtinai išmokti pagrindines mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių 
nuostatas (leidimų išdavimo tvarka, leidžiami bei draudžiami žvejybos įrankiai ir 
būdai, žvejybos režimas ir draudimai):                      , 
pagrindines medžioklės taisyklių nuostatas (teisės medžioti suteikimas, 
medžioklės įrankiai, būdai ir terminai, medžioklės dokumentai, su medžiokle 
susijusi draudžiama veikla):                       , susijusi draudžiama veikla):                       , 
administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymą:                       , 
neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašą: 
bei priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašą:                       .

7. KĄ VEIKIA NEETATINIS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS?
Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai reido metu tikrina, kaip fiziniai ir 
juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, o ne reido metu tikrinti, kaip reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, o ne reido metu tikrinti, kaip 
fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių 
naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, gali, jeigu įtariama, 
kad pažeidžiami teisės aktai, apie tai nedelsiant telefonu informuojant jam 
įgalinimus suteikusios institucijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 
pareigūnus, nurodant tikrinimo objektą, vietą, laiką ir kitas tikrinimo aplinkybes.

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454087
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363338
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470221
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=447737
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/ORBiDgmquf
http://www.am.lt/VI/files/File/Darbotvarke/4-megeju%20taisykles%201.pdf
http://vrd.am.lt/VI//files/0.912849001419867014.doc
http://www.infolex.lt/ta/103787:str260
http://vrd.am.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=297
http://vrd.am.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=297
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8. AR GALI NEETATINIS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS ORGANIZUOTI REIDUS 
SAVARANKIŠKAI?

Savarankiškame reide turi dalyvauti ne mažiau kaip du neetatiniai aplinkos 
apsaugos inspektoriai arba vienas neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius 
kartu su policijos pareigūnu, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnu, 
Valstybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnu, muitinės pareigūnu, 
Krašto apsaugos ministerijos pareigūnu.Krašto apsaugos ministerijos pareigūnu.
Neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius, prieš savarankiškai vykdamas 
į reidą, apie tai privalo pranešti jam įgalinimus suteikusios institucijos 
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui, nurodydamas reido tikslą, 
reide dalyvaujančių piliečių vardus ir pavardes, reido vietą, reido pradžią ir 
transporto priemonę, kuria bus vykdomas reidas. Informaciją apie reido 
pabaigą ir rezultatus neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius pateikia jam 
įgalinimus suteikusios institucijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įgalinimus suteikusios institucijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 
pareigūnui, pasibaigus reidui. Informaciją apie savarankiškai neetatinio 
aplinkos apsaugos inspektoriaus vykdomą reidą aplinkos apsaugos valstybinės 
kontrolės pareigūnas pažymi reidų registracijos žurnale, tai patvirtindamas 
savo parašu.

9. KĄ DARYTI SAVARANKIŠKO REIDO METU NUSTAČIUS PAŽEIDIMĄ?

Neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius, savarankiško reido metu nustatęs 
aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų 
pažeidimą, nedelsdamas informuoja jam įgalinimus suteikusios institucijos 
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūną bei perduoda jam užpildytą 
pažeidimo protokolą/us (jo kopiją įteikia pažeidėjui).

10. KURIAM LAIKUI IŠDUODAMAS PAŽYMĖJIMAS?

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimas išduodamas 
einamiesiems metams ir galioja iki gruodžio 31 d.
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10. NEETATINIO INSPEKOTORIAUS AKTYVUMAS, ĮGALINIMŲ PRATĘSIMAS

Iki gruodžio 15 d. neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius atsiskaito už veiklą 
jam įgalinimus suteikusiai institucijai ir pateikia jai ataskaitą. 
Jei neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius neaktyviai dalyvauja 
aplinkosauginėje veikloje (dalyvavo mažiau kaip dviejuose ar surašyti mažiau 
kaip du administracinės teisės protokolų pažeidimai, nedalyvauja visuomenės 
švietime aplinkos apsaugos srityje) – jo įgalinimai veikti yra nepratęsiami. švietime aplinkos apsaugos srityje) – jo įgalinimai veikti yra nepratęsiami. 
Nepratęsus įgalinimų asmuo gali kreiptis dėl jų pratęsimo tik po vienerių 
metų, o jie suteikiami vėl išlaikius neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 
egzaminą. 

11. KONSULTACIJOS DĖL NEETATINIO INSPEKTORIAUS EGZAMINO BEI VEIKLOS

Jei iškilo klausimų dėl neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus egzamino 
ar tolimesnės veiklos galite kreiptis konsultacijoms į Lietuvos žaliųjų partijos 
Pilietinių iniciatyvų komiteto pirmininką, neetatinį aplinko apsaugos Pilietinių iniciatyvų komiteto pirmininką, neetatinį aplinko apsaugos 
inspektorių Lauryną Okockį: el. paštu l.okockis@gmail.com, tel. nr. 865473926.




