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2016–2017 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA VALSTYBINĖJE AUGALININKYSTĖS TARNYBOJE PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
I SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJA
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
Eil.
Nr.
1.

Priemonės

Vykdytojai

Nustatyti korupcijos pasireiškimo Komisija
tikimybę
Valstybinės Tarnybos struktūriniai padaliniai
augalininkystės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba)
veikloje ir teisės aktuose nustatyta
tvarka pateikti reikiamą informaciją
kompetentingai institucijai

Įvykdymo laikas
Kasmet, III ketvirtis

Laukiami rezultatai
Padidėjęs nepakantumas
korupcijai
Sumažėjusi korupcijos tikimybė
Užtikrintas veiksmingas numatytų
ilgalaikės kovos su korupcija
Tarnyboje priemonių
įgyvendinimas
Užtikrintas teisės aktų skaidrumas
Vykdoma nuolatinė kryptinga
korupcijos prevencijos politika
Teikiami pasiūlymai dėl teisės
aktų tobulinimo

2
2.

Įgyvendinti išvadoje dėl veiklos Tarnybos
sričių, kuriose egzistuoja korupcijos vadovai
pasireiškimo tikimybė, nustatymo
pateiktas išvadas ir rekomendacijas
korupcijos pasireiškimo tikimybei
mažinti

struktūrinių

padalinių Kasmet, III–IV
ketvirtis

Padidėjęs nepakantumas
korupcijai
Sumažėjusi korupcijos tikimybė
Užtikrintas veiksmingas numatytų
kovos su korupcija
Tarnyboje priemonių
įgyvendinimas
Užtikrintas teisės aktų skaidrumas
Vykdoma nuolatinė kryptinga
korupcijos prevencijos politika

3.

4.

5.

Teikiami pasiūlymai dėl teisės
aktų tobulinimo
Padidėjęs nepakantumas
korupcijai

Paskelbti išvadą dėl veiklos sričių, Komisija
Kasmet, IV ketvirtis
kuriose
egzistuoja
korupcijos Bendrųjų
reikalų
departamento
pasireiškimo tikimybė, nustatymo Informacinių technologijų skyrius
Tarnybos interneto svetainėje
Kovos su korupcija Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos programos, jos priemonių plano
įgyvendinimo kontrolė, vertinimas, tikslinimas ir atnaujinimas
Analizuoti korupcijos Tarnyboje Komisija
Nuolat
Patobulinta (atnaujinta) programa,
reiškinį, atlikti kovos su korupcija Tarnybos struktūriniai padaliniai
jos
įgyvendinimo
priemonių
priemonių Tarnybos veiklos srityje
planas
analizę,
teikti
siūlymus
bei
rekomendacijas dėl programos
įgyvendinimo priemonių plano
atnaujinimo ar tobulinimo
Pagal atsakingų vykdytojų pateiktas Komisija
Nuolat, IV ketvirtis
Mažinama korupcijos
įgyvendinimo priemonių plano Tarnybos struktūriniai padaliniai
pasireiškimo tikimybės rizika

3
vykdymo
ataskaitas
Programos ir Plano
metinę ataskaitą
6.

7.

8.
9.

10.

parengti
vykdymo

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
Užtikrinti, kad būtų atliktas Teisės akto projekto rengėjas
Nuolat
rengiamų teisės aktų projektų, Teisės ir personalo skyrius
kuriais
numatoma
reguliuoti
visuomeninius santykius, įtvirtintus
Korupcijos prevencijos įstatymo 8
straipsnyje,
antikorupcinis
vertinimas
Prireikus inicijuoti teisės akto
Teisės ir personalo skyrius
Nuolat
projekto arba galiojančio teisės akto
antikorupcinį vertinimą ar pateikimą
Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau –
STT), kad jis būtų įvertintas
antikorupciniu požiūriu, ir įvertinti
gautas išvadas
Korupcijos tikimybės mažinimas
Užtikrinti viešųjų ir privačių Teisės ir personalo skyrius
Nuolat
interesų derinimą Tarnyboje
Informuoti Tarnybos valstybės Teisės ir personalo skyrius
Nuolat
(pasikeitus
tarnautojus
ir
darbuotojus,
teisės aktams ar
dirbančius pagal darbo sutartis
esant kitai aktualiai
(toliau – darbuotojai, Tarnybos
informacijai)
darbuotojai), apie interesų konflikto
galimybę, veiksmus, kurių reikia
imtis siekiant išvengti konflikto ar
jam atsiradus
Organizuoti ir vykdyti tarnybos Veiklos planavimo ir kontrolės skyrius Kasmet, pagal
struktūrinių padalinių funkcijų
patvirtintą Tarnybos
patikrinimus
Tikrinimo grupės, sudarytos iš veiklos ir procesų

Atliktų rengiamų teisės aktų
projektų antikorupcinio vertinimo
skaičius
Teisės aktų projektų kokybė
Korupcijos pasireiškimo rizika
identifikuojama ir šalinama teisės
akto projekto rengimo stadijoje

Mažinama korupcijos
pasireiškimo tikimybė
Padidėjęs nepakantumas
korupcijai
Interesų konflikto pasireiškimo
tikimybės mažinimas

Mažinama korupcijos
pasireiškimo tikimybė
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11.

12.

13.

14.

bendrųjų ir metodinių padalinių
darbuotojų
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Teisės ir personalo skyrius
korupcijos prevencijos įstatymo 11
straipsnio nuostatas teikti Valstybės
tarnautojų registrui informaciją apie
valstybės
tarnautojus,
kurie
įsiteisėjusiu
galutiniu
teismo
nuosprendžiu yra pripažinti padarę
korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas,
taip
pat
patraukti
administracinėn ar drausminėn
atsakomybėn už sunkius tarnybinius
nusižengimus,
susijusius
su
Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
reikalavimų pažeidimu, padarytu
siekiant gauti neteisėtų pajamų ar
privilegijų sau ar kitiems asmenims
Tarnybos interneto svetainėje ir Regioniniai skyriai
gyventojų
priėmimo
vietose Pasienio
kontrolės
koordinavimo
paskelbti
informaciją
apie skyriaus pasienio kontrolės punktų
kyšininkavimą ir papirkimą
fitosanitarijos postai (poskyriai)
Užtikrinti
nuolatinį
Tarnybos Viešųjų pirkimų skyrius
darbuotojų,
planuojančių, Finansų departamentas
organizuojančių
ir
vykdančių Teisės ir personalo skyrius
viešuosius pirkimus, kvalifikacijos
tobulinimą (išorinių ir vidinių
mokymų organizavimas)
Teisės aktų nustatyta tvarka skelbti Viešųjų pirkimų skyrius
informaciją apie planuojamus visų

tikrinimo programą
Nuolat

Identifikuojamos galimos
rizikingos Tarnybos veiklos sritys
Užtikrinamas Tarnybos veiklos
skaidrumas

Nuolat

Padidėjęs
visuomenės
pasitikėjimas Tarnyba

Nuolat

Padidėjęs nepakantumas
korupcijai
Sumažėjusi korupcijos tikimybė

Nuolat, kas ketvirtį

Padidėjęs nepakantumas
korupcijai

5
rūšių ir apimties pirkimus
Informacijos pateikimas ir
atnaujinimas laiku

15.

16.

17.

18.

II SKYRIUS
KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS
Užtikrinti greitą ir išsamų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atskleidimą ir tyrimą, garantuojant pažeidėjo atsakomybės
neišvengiamumą
Pastebėjus korupcinio pobūdžio Tarnybos darbuotojai
Esant būtinumui
Išaiškinama korupcinio pobūdžio
nusikalstamos
veikos
ar Tarnybos vadovybė
nusikalstama
veika
ar
administracinių
nusižengimų
administracinis nusižengimas
požymių, imtis priemonių, kad būtų
informuotos atitinkamos institucijos
Paaiškėjus korupcinio pobūdžio Tarnybos darbuotojai
Esant būtinumui
Nustatomi korupcinio pobūdžio
teisės
pažeidimo
požymiams Teisės ir personalo skyrius
teisės pažeidimų atvejai
(išskyrus nusikalstamas veikas ir Tarnybos vadovybė
administracinius teisės pažeidimus)
imtis priemonių, kad atsakingi
asmenys būtų patraukti tarnybinėn
ar drausminėn atsakomybėn
III SKYRIUS
VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR
DARBUOTOJŲ BEI VISUOMENĖS ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS
Informacijos,
susijusios
su Komisija
Nuolat
Informacijų (pranešimų) skaičius
korupcija, pateikimas visuomenei Bendrųjų reikalų departamento
interneto
svetainėje,
skirtoje Informacinių technologijų skyrius
Apsilankiusiųjų
interneto
informuoti
visuomenę
apie
svetainėje, skirtoje informuoti
programą ir jos įgyvendinimą,
visuomenę apie programą ir jos
skelbti gautų iš visuomenės skundų
įgyvendinimą, skaičius
dėl galimų korupcijos apraiškų
Tarnyboje nagrinėjimo rezultatus ir
pan.
Organizuoti (padėti organizuoti) Tarnybos metodiniai skyriai
Kasmet, pagal planą Padidėjęs nepakantumas

6
seminarus (paskaitas)
darbuotojams
prevencijos
ir
atsižvelgiant į uždavinių
specifiką, temomis

19.

20.

21.

22.

23.

Tarnybos Teisės ir personalo skyrius
korupcijos
kontrolės,
ir funkcijų

korupcijai
Sumažėjusi korupcijos tikimybė

IV SKYRIUS
KITOS PRIEMONĖS
Organizuoti ir vykdyti mokymus Metodiniai skyriai
Nuolat
tarnybos
regioninių
skyrių Veiklos planavimo ir kontrolės skyrius
specialistams, vykdantiems ūkio Teisės ir personalo skyrius
subjektų veiklos kontrolės funkcijas
Užtikrinti
Tarnyboje
įdiegtos Tarnybos struktūriniai padaliniai
2017 m. IV ketvirtis
kokybės vadybos sistemos atitiktį Veiklos planavimo ir kontrolės skyrius
LST EN ISO 9001:2008 standarto
reikalavimams
bei
nuolatinį
kokybės
vadybos
sistemos
tobulinimą
Pasirengti
Tarnyboje
įdiegtos Tarnybos struktūriniai padaliniai
2017 m. IV ketvirtis
kokybės
vadybos
sistemos Veiklos planavimo ir kontrolės skyrius
persertifikavimui pagal LST EN
ISO
9001:2015
standarto
reikalavimus
Vykdyti
Tarnybos
valstybės
tarnautojų viešųjų ir privačių
interesų konfliktų prevenciją
Atsižvelgiant į privačių interesų
deklaracijose esančią informaciją,
užtikrinti darbuotojų priimamų
sprendimų kontrolę

Sumažėjusi korupcijos tikimybė

Užtikrinta efektyvesnė Tarnybos
veikla ir maksimaliai kokybiškai
vykdomos funkcijos bei teikiamos
paslaugos
Sumažėjusi korupcijos tikimybė
Užtikrinta efektyvesnė Tarnybos
veikla ir maksimaliai kokybiškai
vykdomos funkcijos bei teikiamos
paslaugos

Teisės ir personalo skyrius

Nuolat

Sumažėjusi korupcijos tikimybė
Korupcijos rizikos mažinimas

Teisės ir personalo skyrius

Nuolat

Sumažėjusi korupcijos tikimybė

Tarnybos struktūrinių padalinių
vadovai
_____________________________

