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APIE ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
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2014 m. rugsėjo 30 d. Nr. B21-67
Vilnius
Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau –
Žuvininkystės tarnyba), siekdama informuoti visuomenę apie Žuvininkystės tarnybos kovos su
korupcija veiklą ir užsitikrinti visuomenės paramą šalinant prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti
Žuvininkystės tarnyboje, savo interneto svetainėje skelbia pranešimus apie Žuvininkystės tarnybos
kovos su korupcija veiklą. Šiuos pranešimus, Žuvininkystės tarnybos priimtus teisės aktus ir kitą
informaciją, susijusią su korupcijos prevencija, galima rasti Žuvininkystės tarnybos interneto
svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“.
Vadovaujantis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių 2014–2016 m. planu,
patvirtintu Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V1-162 „Dėl
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kovos su korupcija
programos ir kovos su korupcija programos priemonių 2014–2016 m. plano patvirtinimo“, 2013 m.
IV ketv. – 2014 m. III ketv. buvo įgyvendinamos šios priemonės:
Priemonė
Atlikti

korupcijos

Priemonės įgyvendinimas

pasireiškimo

tikimybės Įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė.

įvertinimą, nustatyti Žuvininkystės tarnybos
veiklos

sritis,

korupcijos

kuriose

apraiškų

egzistuoja

tikimybė,

didelė

vertinimo

medžiagą pateikti vadovybei.
Pagal

nustatytas

egzistuoja

didelė

tikimybė,

parengti

veiklos

sritis,

korupcijos
konkrečias

kuriose Įvertinus

pasireiškimo didelės
priemones nebuvo

galimoms korupcijos apraiškoms valdyti ir konkrečių

korupcijos

pasireiškimo

korupcijos
nustatyta,

pasireiškimo
todėl

priemonių

tikimybę,
tikimybės

neprireikė

galimoms

rengti

korupcijos

paskirti asmenis, atsakingus už šių priemonių apraiškoms valdyti ir skirti asmenis, atsakingus
vykdymą.

už šių priemonių vykdymą.

Paskelbti išvadą dėl korupcijos pasireiškimo Bus paskelbta iki IV ketvirčio pabaigos.
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tikimybės

sričių

Žuvininkystės

tarnybos

interneto svetainėje.
Lietuvos

Respublikos

tyrimų Bus įgyvendinama, jei STT siūlys taikyti

specialiųjų

tarnybai (toliau – STT) pateikus korupcijos korupcijos prevencijos priemones.
rizikos

Žuvininkystės

tarnyboje

analizės

motyvuotas išvadas, parengti, jei reikia, naują
kovos su korupcija programą, naujas kovos su
korupcija Žuvininkystės tarnyboje priemones ir
(arba) atnaujinti (patobulinti) esamas.
Kontroliuoti, kaip įgyvendinamos Žuvininkystės Kontrolė atliekama, 2013 m. IV ketv. atnaujinta
tarnybos

kovos

įgyvendinimo
priemonės.
atlikti

su

programos Žuvininkystės tarnybos kovos su korupcija

korupcija

priemonių

Gautus

plane

rezultatus

antikorupcinių

numatytos programa ir patvirtintas 2014–2016 m. kovos su
apibendrinti, korupcija programos priemonių planas.

priemonių

taikymo

Žuvininkystės tarnyboje analizę ir, atsižvelgiant
į tai, keisti (tikslinti) kovos su korupcija
programos
įtraukti

įgyvendinimo

papildomas

priemonių

priemones,

planą:

detalizuoti

esamas ar keisti jas kitomis.
Analizuoti korupcijos Žuvininkystės tarnyboje Siūlymų ar rekomendacijų nebuvo pateikta.
reiškinį, teikti siūlymus bei rekomendacijas dėl
kovos su korupcija programos įgyvendinimo
priemonių plano atnaujinimo ar tobulinimo.
Vertinti

kovos

įgyvendinimo

su

korupcija

priemonių

programos Ataskaita bus pateikta iki IV ketv. pabaigos.

rezultatus,

rengti

ataskaitas ir jas teikti vadovybei
Peržiūrėti

iš

fizinių

ir

juridinių

asmenų Skundų (prašymų, pareiškimų ir kt.) iš fizinių ir

gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir juridinių asmenų 2013 m. IV ketv. – 2014 m. III
kt.) korupcijos požiūriu ir juos išnagrinėjus ketv. negauta.
teikti

pasiūlymus

Žuvininkystės

tarnybos

vadovybei dėl teisės aktų tobulinimo.
Patikslinti (atnaujinti), jei reikia, Žuvininkystės Nebuvo poreikio tikslinti ar atnaujinti.
tarnybos darbuotojų, dalyvaujančių viešųjų
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pirkimų organizavimo ir vykdymo veikloje,
pareigybių aprašymus ir patikslinti atitinkamas
funkcijas, susijusias su pirkimų planavimu,
techninių

specifikacijų

rengimu,

pirkimų

organizavimu, pirkimų sutarčių sudarymu ir
vykdymu, taip pat paslaugų, prekių ir darbų
priėmimu.
Užtikrinti nuolatinį Žuvininkystės tarnybos 2013 m. lapkričio 27 d. 1 darbuotojas dalyvavo
darbuotojų, planuojančių, organizuojančių ir seminare „Viešųjų pirkimų reguliavimo praktika
vykdančių pirkimus, kvalifikacijos tobulinimą.

ir naujovės“, 2013 m. gruodžio 4–6 dienomis 58
dalyvavo

darbuotojai

mokymuose

pirkimų klausimais, 2014 m. vasario
darbuotojai

dalyvavo

seminare

viešųjų
4 d. du
„Viešieji

pirkimai: 2014 m. įstatymo pakeitimai ir
aktualijos“, 2014 m. balandžio 29 d. du
darbuotojai

dalyvavo

seminare

„Statybos

sektoriaus viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai“,
2014 m. birželio 12 d. 1 darbuotojas dalyvavo
seminare

„Supaprastintų

viešųjų

pirkimų

vykdymas“.
Teisės aktų nustatyta tvarka skelbti informaciją Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų
apie planuojamus

visų

rūšių ir apimties pirkimų

įstatymu,

Žuvininkystės

pirkimus.

informacija

tarnybos

interneto

skelbiama
svetainėje

www.zuv.lt.
Užtikrinti, kad visais atvejais būtų atliktas Įvertinti du Lietuvos Respublikos korupcijos
rengiamų

teisės

aktų

projektų,

kuriais prevencijos 8 straipsnį atitinkantys teisės aktų

numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, projektai. Vadovaujantis Teisės aktų projektų
įtvirtintus Lietuvos Respublikos korupcijos antikorupcinio vertinimo taisyklėmis,
prevencijos

įstatymo

antikorupcinis vertinimas.
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straipsnyje, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl
Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo
taisyklių patvirtinimo“, parengtos teisės aktų
projektų antikorupcinio vertinimo pažymos.
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Prireikus inicijuoti teisės akto projekto arba Neprireikė inicijuoti teisės akto projekto arba
galiojančio teisės akto pateikimą STT atlikti galiojančio teisės akto antikorupcinio vertinimo
antikorupcinį vertinimą.

ar pateikimo STT.

Žuvininkystės tarnybos interneto puslapyje Informacija teikiama Žuvininkystės tarnybos
pateikti nuorodą į Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje www.zuv.lt.
interneto

puslapį.

Žuvininkystės

tarnybos

interneto svetainėje nuolat teikti (ir atnaujinti)
informaciją apie teisės aktų, reglamentuojančių
viešuosius pirkimus, taikymą, apie viešųjų
pirkimų

organizavimo

Žuvininkystės

tarnyboje

ir

vykdymo

taisykles,

viešųjų

pirkimų praktikoje dažnai kylančius klausimus,
kitus viešųjų pirkimų ypatumus ir specifiką.
Teisės

aktų,

reglamentuojančių

viešuosius Žuvininkystės

pirkimus Žuvininkystės tarnyboje, keitimas ar Respublikos
pripažinimas netekusiais galios, atsižvelgiant į supaprastintos
Lietuvos

Respublikos

Seimo

tarnybos
žemės
viešųjų

prie
ūkio
pirkimų

Lietuvos
ministerijos
taisyklės

Lietuvos pakeistos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos

ir

Respublikos Vyriausybės, taip pat Viešųjų Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus
pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos 2014 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V1-7 „Dėl
Vyriausybės

išleistų

teisės

aktų

nuostatų Žuvininkystės

reglamentavimą.

tarnybos

prie

Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2012 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V1-160 „Dėl
Žuvininkystės

tarnybos

Respublikos

žemės

ūkio

supaprastintų

viešųjų

pirkimų

patvirtinimo“ pakeitimo“.
Paaiškėjus korupcinio pobūdžio nusikalstamos Nebuvo tokių atvejų.
veikos ar administracinės teisės pažeidimų
požymiams,

imtis

priemonių,

kad

būtų

informuotos atitinkamos institucijos.
Paaiškėjus

korupcinio

pobūdžio

teisės Nebuvo tokių atvejų.

pažeidimo požymiams (išskyrus nusikalstamas
veikas ir administracinius teisės pažeidimus),

prie

Lietuvos
ministerijos
taisyklių

5

imtis priemonių, kad atsakingi asmenys būtų
patraukti

tarnybinėn

ar

drausminėn

atsakomybėn.
Informacijos, susijusios su korupcija ir kova su 2014 m. gegužės 19 d. teisės aktų projektų
šiuo

reiškiniu,

bei korupcijos

prevencijos rengėjai supažindinti su Teisės aktų projektų

naujovėmis teikimas Žuvininkystės tarnybos antikorupcinio vertinimo taisyklėmis.
darbuotojams.
Informacijos,
klausimais,
Žuvininkystės

susijusios

korupcijos Žuvininkystės

su

interneto

svetainėje

visuomenei paskelbta atnaujinta Žuvininkystės tarnybos

pateikimas
tarnybos

tarnybos

interneto

puslapio kovos su korupcija programa, šios programos

skiltyje, skirtoje visuomenei informuoti apie priemonių įgyvendinimo 2014–2016 m. planas,
kovos

su

korupcija

programą

ir

jos ankstesnių metų išvados dėl veiklos sričių,

įgyvendinimą, gautų iš visuomenės skundų dėl kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
galimų

korupcijos

apraiškų

Žuvininkystės tikimybė,

tarnyboje nagrinėjimo rezultatus skelbimas.

nustatymo

ir

pranešimai

apie

korupcijos prevenciją Žuvininkystės tarnyboje.

Informuoti Žuvininkystės tarnybos darbuotojus Žuvininkystės

tarnybos

interneto

svetainėje

apie interesų konflikto galimybę ir veiksmus, paskelbtos Viešųjų ir privačių interesų konfliktų
kurių reikia imtis norint išvengti konflikto ar prevencijos

Žuvininkystės

tarnyboje

prie

jam atsiradus, teikti praktinę ir metodinę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
pagalbą.

rekomendacijos,

patvirtintos

Žuvininkystės

tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 13 d.
įsakymu Nr. V1-106 „Dėl Viešųjų ir privačių
interesų konfliktų prevencijos Žuvininkystės
tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos rekomendacijų patvirtinimo“.
Organizuoti

Žuvininkystės

tarnybos 2013 m. gruodžio 10 d. Žuvininkystės tarnybos

darbuotojams kursus dėl korupcijos prevencijos iniciatyva įvyko susitikimas su STT Korupcijos
ir kontrolės, teisės aktų projektų vertinimo prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo
valstybės korupcijos, socialiniu, ekonomikos, skyriaus vyresniuoju specialistu Aivaru Raišiu.
finansų ir kitais požiūriais temomis.

Susitikimo metu apžvelgti pagrindiniai teisės
aktai, reglamentuojantys antikorupcinį teisės
aktų

ir

jų

projektų

vertinimą,

aptartos
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dažniausios teisės aktų projektų rengėjų klaidos,
galinčios turėti poveikio korupcijos mastui.
Pranešėjas analizavo teisės aktų ir jų projektų
antikorupcinio

vertinimo

specialistais

diskutavo

apie

procedūros

įgyvendinimą

procedūrą,

su

tinkamą

šios

įstaigos

viduje.

Susitikime dalyvavo 26 darbuotojai.
Žuvininkystės tarnybos interneto puslapyje Paskelbtas

informacinis

pranešimas

apie

teikti pranešimus apie korupcijos prevenciją Žuvininkystės tarnybos kovos su korupcija
Žuvininkystės tarnyboje.

veiklą 2013 m. IV ketv.–2014 m. III ketv.

Žuvininkystės tarnybos interneto puslapyje Žuvininkystės

tarnybos

interneto

puslapyje

skelbti informaciją apie kovos su korupcija skelbiama kovos su korupcija komisijos sudėtis,
komisijos sudėtį, apie jos veiklą, svarstomus esant
klausimus ir kt.

pakeitimams

komisijoje,

informacija

kaskart atnaujinama, parengtas atskiras skyrius
informacijai, susijusiai su šios komisijos veikla,
skelbti. Skelbiama apie 2014 m. įvykusius
minėtos komisijos posėdžius, kokie klausimai
svarstyti ir kokie sprendimai priimti.

Nepaisydama jau pasiektų kovos su korupcija rezultatų ir prielaidų korupcijai atsirasti
bei plisti šalinimo, Žuvininkystės tarnyba toliau prašytų visų Lietuvos Respublikos piliečių,
pastebėjusių ar susidūrusių su netinkamu Žuvininkystės tarnybos darbuotojų elgesiu, įskaitant ir
kyšininkavimą, apie tai raštu informuoti Žuvininkystės tarnybą.

Komisijos pirmininkas

Aidas Adomaitis

