PATVIRTINTA
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d.
įsakymu Nr. V1-162

ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) tikslas – atskleisti ir šalinti priežastis,
sąlygojančias galimai neskaidrią Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis
(toliau – darbuotojai), veiką, užtikrinant veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės
sistemą, siekiant skaidrumo ir patikimumo Tarnyboje.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57–2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2011–
2014 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX711 (Žin., 2002, Nr. 10–355; 2011, Nr. 77–3727), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo (Žin.,
2002, Nr. 98–4339), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607
„Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir
kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 83–3015), Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60–1945; 2006, Nr. 77–2297) ir
kitais teisės aktais.
3. Programa pagrįsta Tarnybos darbuotojų bendradarbiavimo su visuomene,
korupcijos prevencijos ir ilgalaikiškumo principais.
4. Programos tikslai ir uždaviniai yra nuosekliai siejami su visuomenės apsauga nuo
esamų ir atsirandančių korupcijos šaltinių, kartu visokeriopai ginant visuotinai pripažįstamas
žmogaus teises ir laisves. Šia Programa siekiama nustatyti ir šalinti priežastis bei prielaidas
korupcijai Tarnyboje atsirasti ir plisti. Todėl Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos
prevencijos veiklą, o

Programos įgyvendinimo priemonės padės užtikrinti skaidresnę,

veiksmingesnę ir viešesnę Tarnybos veiklą.
5. Programa kartu siekiama kiekvieno Tarnybos darbuotojo suvokimo, kad sąžiningas
pareigų atlikimas ir nepriekaištingas elgesys užtikrina ir visos Tarnybos patikimumą bei aukštą
moralę.
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6. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
7. Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos kovos su korupcija komisija (toliau – komisija), kurios sudėtis
ir darbo reglamentas tvirtinami Tarnybos direktoriaus įsakymu.
8. Programai įgyvendinti parengiamas Programos įgyvendinimo priemonių planas.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

9. Tarnyba yra savarankiška Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija,
biudžetinė įstaiga, įsteigta Lietuvos Respublikos žemės ūko ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymu
Nr. 3D-259 „Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
pavadinimo ir nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 35-1676), kurios pagrindiniai ir svarbiausi
uždaviniai yra įgyvendinti racionalią Lietuvos žuvininkystės politiką ir Europos Sąjungos bendrąją
žuvininkystės politiką, tirti, saugoti, atkurti ir gausinti žuvų išteklius žuvininkystės vandens
telkiniuose, saugoti vertingų žuvų rūšių genofondą ir kultivuojamų žuvų rūšių veisles, plėtoti ir
koordinuoti veislinę selekcinę žuvininkystę, įgyvendinti mokslo ir mokymo politiką žuvininkystės
srityje, dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos žuvininkystės plėtros strategiją
bei vykdyti žuvininkystės kontrolę jūrų vandenyse.
10. 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą,
nustatyta, kad Tarnyboje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes Tarnybos veikla atitinka
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytą
kriterijų – „pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“ ir 4 punkte nustatytą
kriterijų – „veikla, susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu“.

III. KORUPCIJOS SAMPRATA

11. Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar
netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos
(dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą
veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai
arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam
asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės
tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos,
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pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam
prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant nurodytas veikas.
12. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika
ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta
administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.
13. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko
kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos paperkant ar siekiant asmeninės naudos:
darbuotojo piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, tarnybos pareigų
neatlikimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, pasitikėjimu tarnybinėje, ūkinėje ar
finansinėje veikloje, dokumentų ar matavimo priemonių klastojimas, sukčiavimas, turto
pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas,
viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas,
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, taip pat tyčinis ir nusikalstamas buhalterinio
dokumento ar įrašo, kuriame nurodoma melaginga arba netiksli informacija, sukūrimas arba
panaudojimas ar neteisėtas atlikto mokėjimo neužregistravimas ar kitos nusikalstamos veikos, kai
tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti
kyšininkavimą ar papirkimą.
14. Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę
žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, konkurenciją,
verslo sąlygas, stabdantis ekonomikos plėtrą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės
institucijų stabilumui ir visuomenės moralei. Todėl turi būti skirta deramai dėmesio korupcijos
prevencijai ir atsakomybės už neteisėtus veiksmus principui įgyvendinti, būtina ugdyti visuomenės
nepakantumą šiam reiškiniui ir plėtoti glaudesnį valstybės institucijų bendradarbiavimą.

IV. PROGRAMOS TIKSLAI, SIEKIAI

15. Pagrindiniai Programos tikslai:
15.1. korupcijos prevencija;
15.2. korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimas;
15.3. Tarnybos darbuotojų bei visuomenės antikorupcinis švietimas.
16. Sėkmingai kovoti su korupcija galima tik tada, kai 15 punkte išvardyti Programos
tikslai įgyvendinami kaip nedaloma visuma.
17. Pagrindiniams Programos tikslams pasiekti įgyvendinamos korupcijos prevencijos
priemonės, skirtos:
17.1. mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
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17.2. užtikrinti teisės aktų skaidrumą;
17.3. kurti antikorupcinę kultūrą ir didinti darbuotojų atsakomybę bei atskaitomybę;
17.4. užtikrinti efektyvų Programos įgyvendinimą ir veiksmingą korupcijos
prevencijos organizavimo, įgyvendinimo ir kontrolės mechanizmą;
17.5. užtikrinti išsamų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atskleidimą ir tyrimą,
garantuojant pažeidėjo atsakomybės neišvengiamumą.
15. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plisti
Tarnyboje, t.y. pašalinti teisės aktų, veiksmų ir procedūrų trūkumus, dėl kurių gali susidaryti
sąlygos korupcijai atsirasti. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės (priemonių sritys) yra:
15.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė;
15.2. Programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano kontrolė, vertinimas, tikslinimas
ir atnaujinimas;
15.3. teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų
projektų antikorupcinis vertinimas), teisinės bazinės viešųjų pirkimų srityje tobulinimas;
15.4. informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas Tarnyboje,
pateikimas (asmenų antikorupcinis patikrinimas) teisės aktų nustatyta tvarka;
15.5. informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
15.6. darbuotojų, visuomenės švietimas bei informavimas apie Programos
įgyvendinimą;
15.7. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.

V. SIEKIAMI REZULTATAI

16. Programa siekiama šių rezultatų:
16.1. mažinti korupcijos paplitimą;
16.2. didinti nepakantumą korupcijai;
16.3. gerinti kovos su korupcija sistemos valdymą;
16.4. didinti visuomenės pasitikėjimą Tarnyba kaip valstybės įstaiga.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios Programos dalis.
Jis tvirtinamas ir atnaujinamas Tarnybos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į galimas ar nustatytas
korupcijos pasireiškimo Tarnyboje sritis ir šios Programos įgyvendinimo aktualumą.
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18. Už Programos nuostatų ir priemonių įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka
atsakinga komisija ir Programos įgyvendinimo priemonių plane numatyti vykdytojai.
19. Programa įgyvendinama iš Tarnybai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.
Prireikus atskiroms Programos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas
finansavimas.

_______________________

