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
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2014–2016 M. PLANAS
I. Korupcijos prevencija
Priemonės, skirtos mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
Vykdymo laikas
Laukiami rezultatai
1.
Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės Žuvininkystės tarnybos
Kasmet, III ketvirtis
Nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė.
įvertinimą, nustatyti Žuvininkystės
prie Lietuvos Respublikos
Užtikrintas teisės aktų skaidrumas.
tarnybos prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos
Vykdoma nuolatinė kryptinga korupcijos
žemės ūkio ministerijos (toliau –
kovos su korupcija
prevencijos politika.
Tarnyba) veiklos sritis, kuriose egzistuoja komisija (toliau –
Apibendrinta informacija pateikta Tarnybos
didelė korupcijos apraiškų tikimybė, ir
komisija)
vadovybei bei pateikti pasiūlymai dėl Tarnybos
vertinimo medžiagą pateikti vadovybei
teisės aktų tobulinimo, identifikuotų problemų
šalinimo priemonių.
Nustatytos probleminės Tarnybos veiklos sritys.
2.
Pagal nustatytas veiklos sritis, kuriose
Komisija
Kasmet, III ketvirtis
Korupcijos pasireiškimo tikimybė bus
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
sumažinta.
tikimybė, parengti konkrečias priemones
Padidės nepakantumas korupcijai.
galimoms korupcijos apraiškoms
Užtikrintas teisės aktų skaidrumas.
sumažinti bei valdyti, ir paskirti asmenis,
Pateikti pasiūlymai dėl Tarnybos teisės aktų
atsakingus už šių priemonių vykdymą
tobulinimo.
3.
Paskelbti išvadą dėl korupcijos
Komisija, Bendrųjų
Kasmet, IV ketvirtis
Padidės nepakantumas korupcijai.
pasireiškimo tikimybės nustatymo
reikalų skyrius
Tarnybos interneto puslapyje
Priemonės, skirtos užtikrinti efektyvų Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kovos su korupcija programos
įgyvendinimą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo ir kontrolės mechanizmą
4.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
Komisija
Kasmet, per 2 mėnesius Atnaujinta (patobulinta) Žuvininkystės tarnybos
tarnybai (toliau – STT) pateikus
po STT išvadų gavimo prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
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5.

6.

7.

8.

9.

korupcijos rizikos Tarnyboje analizės
motyvuotas išvadas, parengti, jei reikia,
naują kovos su korupcija programą,
naujas kovos su korupcija Tarnyboje
priemones ir (arba) atnaujinti
(patobulinti) esamas
Kontroliuoti, kaip įgyvendinamos
Programos įgyvendinimo priemonių
plane numatytos priemonės. Gautus
rezultatus apibendrinti, atlikti
antikorupcinių priemonių taikymo
Tarnyboje analizę ir, atsižvelgiant į tai,
keisti (tikslinti) Programos įgyvendinimo
priemonių planą – įtraukti papildomas
priemones, detalizuoti esamas ar keisti
jas kitomis
Analizuoti korupcijos Tarnyboje reiškinį,
teikti siūlymus bei rekomendacijas dėl
Programos įgyvendinimo priemonių
plano atnaujinimo ir tobulinimo
Vertinti Programos įgyvendinimo
priemonių rezultatus, rengti ataskaitas ir
jas teikti vadovybei
Peržiūrėti iš fizinių ir juridinių asmenų
gaunamus skundus (prašymus,
pareiškimus ir kt.) korupcijos požiūriu ir
juos išnagrinėjus teikti pasiūlymus
Tarnybos vadovybei dėl teisės aktų
tobulinimo
Patikslinti (atnaujinti), jei reikia,
Tarnybos darbuotojų, dalyvaujančių
viešųjų pirkimų organizavimo ir

ministerijos kovos su korupcija programa (toliau
– Programa) ir jos įgyvendinimo priemonių
planas.

Komisija, Tarnybos
struktūriniai padaliniai

Nuolat

Atnaujinta (patobulinta) Programa ir jos
įgyvendinimo priemonių planas.

Komisija, Tarnybos
struktūriniai padaliniai

Nuolat

Atnaujintas (patobulintas) Programos
įgyvendinimo priemonių planas.

Komisija

Kasmet, IV ketvirtis

Bendrųjų reikalų skyrius,
komisija

Nuolat

Savalaikis problemų identifikavimas ir
Programos įgyvendinimo priemonių plano
vykdymo kontrolė.
Sumažės korupcijos pasireiškimo galimybės.
Su visuomenės pagalba vykdoma efektyvi
korupcijos prevencija.

Bendrųjų reikalų skyrius,
Teisės ir personalo
skyrius, Tarnybos

Nuolat

Atnaujinti pareigybių aprašymai.
Sumažės korupcijos pasireiškimo galimybės.
Padidės nepakantumas korupcijai.
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10.

11.

12.

13.

14.

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 Tarnybos darbuotojų,
planuojančių, organizuojančių ir
vykdančių pirkimus, kvalifikacijos
tobulinimą
Teisės aktų nustatyta tvarka skelbti
informaciją apie vykdomus ir
planuojamus viešuosius pirkimus
Užtikrinti, kad rengiamų teisės aktų
projektų, kuriais numatoma reguliuoti
visuomeninius santykius, įtvirtintus
Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo 8 straipsnyje, būtų
atliktas antikorupcinis vertinimas.
Prireikus inicijuoti teisės akto projekto
arba galiojančio teisės akto pateikimą
STT atlikti antikorupcinį vertinimą
Tarnybos interneto puslapyje pateikti
nuorodą į Viešųjų pirkimų tarnybos
interneto puslapį. Tarnybos interneto
puslapyje teikti (ir atnaujinti) informaciją
apie teisės aktų, reglamentuojančių
viešuosius pirkimus, taikymą, apie
viešųjų pirkimų organizavimo ir
vykdymo Tarnyboje taisykles, viešųjų

struktūrinių padalinių
vadovai

Tarnybos struktūrinių
padalinių vadovai, Teisės
ir personalo skyrius

Nuolat

Tarnybos struktūrinių
Nuolat (bet ne rečiau
padalinių vadovai,
kaip kas ketvirtį)
Bendrųjų reikalų skyrius
Priemonės, skirtos užtikrinti teisės aktų skaidrumą
Teisės akto projekto
Nuolat
rengėjas, Teisės ir
personalo skyrius

Tarnybos struktūriniai
padaliniai, Teisės ir
personalo skyrius
Bendrųjų reikalų skyrius

Padidės nepakantumas korupcijai.

Informacijos pateikimas ir atnaujinimas laiku.
Skaidresnis viešųjų pirkimų organizavimo ir
vykdymo procesas.
Teisės aktų projektai išsamiai įvertinti
antikorupciniu aspektu.
Užtikrinta teisės aktų projektų kokybė.
Sumažinta korupcijos pasireiškimo galimybė.

Nuolat

STT atliktas teisės akto projekto arba galiojančio
teisės akto antikorupcinis vertinimas.

Nuolat

Informacijos pateikimas ir atnaujinimas laiku.

4

15.

pirkimų praktikoje dažnai kylančius
klausimus, kitus viešųjų pirkimų
ypatumus ir specifiką
Teisės aktų, reglamentuojančių
viešuosius pirkimus Tarnyboje, keitimas
ar pripažinimas netekusiais galios,
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Seimo, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, Viešųjų pirkimų tarnybos
išleistų teisės aktų nuostatų
reglamentavimą

Bendrųjų reikalų skyrius

Nuolat

Informacijos pateikimas ir atnaujinimas laiku.

II. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimas
Priemonės, skirtos užtikrinti greitą ir išsamų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atskleidimą ir tyrimą, garantuojant pažeidėjo atsakomybės
neišvengiamumą
16.
Paaiškėjus korupcinio pobūdžio
Tarnybos darbuotojai,
Esant būtinybei
Išaiškintos korupcinio pobūdžio nusikalstamos
nuskalstamos veikos ar administracinės
komisija, Teisės ir
veikos ar administracinės teisės pažeidimai.
teisės pažeidimų požymiams, imtis
personalo skyrius
priemonių, kad būtų informuotos
atitinkamos institucijos
17.
Paaiškėjus korupcinio pobūdžio teisės
Tarnybos darbuotojai,
Esant būtinybei
Nustatyti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų
pažeidimo požymiams (išskyrus
komisija, Teisės ir
atvejai.
nusikalstamas veikas ir administracinius
personalo skyrius
teisės pažeidimus), imtis priemonių, kad
atsakingi asmenys būtų patraukti
tarnybinėn ar drausminėn atsakomybėn
III. Tarnybos darbuotojų bei visuomenės antikorupcinis švietimas
Priemonės, skirtos kurti antikorupcinę kultūrą, didinti darbuotojų atsakomybę ir atskaitomybę
18.
Informacijos, susijusios su korupcija ir
Komisija
Ne rečiau kaip kartą per Tarnybos darbuotojų ir visuomenės gebėjimas
kova su šiuo reiškiniu, bei korupcijos
metus, esant teisės aktų atpažinti korupcijos apraiškas ir joms
prevencijos naujovėmis teikimas
pakeitimams ar kitai
pasipriešinti.
Tarnybos darbuotojams
aktualiai informacijai
Stipresnis Tarnybos darbuotojų
bendradarbiavimas siekiant išvengti korupcijos
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19.

20.

Informacijos, susijusios su korupcijos
prevencijos klausimais, pateikimas
visuomenei Tarnybos interneto puslapio
skiltyje, skirtoje visuomenei informuoti
apie Programą ir jos įgyvendinimą, gautų
iš visuomenės skundų dėl galimų
korupcijos apraiškų Tarnyboje
nagrinėjimo rezultatų skelbimas
Informuoti Tarnybos darbuotojus apie
interesų konflikto galimybę ir veiksmus,
kurių reikia imtis norint išvengti
konflikto ar jam atsiradus, teikti praktinę
ir metodinę pagalbą

Komisija, Bendrųjų
reikalų skyrius

Nuolat

Komisija, Bendrųjų
reikalų skyrius

Kartą per metus ir
priėmus naujus
darbuotojus

apraiškų.
Stipresnis visuomenės pasitikėjimas Tarnybos
veiklos skaidrumu.

Informuoti apie interesų konflikto išvengimo
galimybes Tarnybos darbuotojai.
Nustatytos galimos interesų konfliktų grėsmės ir
žinomos priemonės jiems išvengti.
Užtikrintas nešališkų ir skaidrių sprendimų
priėmimas.
Suformuota korupcijai nepakanti aplinka ir
padidėjęs pasitikėjimas Tarnyba.
Supažindinti Tarnybos darbuotojai su teisės aktų
projektų vertinimu valstybės korupcijos,
socialiniu, ekonomikos, finansų ir kitais
požiūriais.
Padidėjęs Tarnybos darbuotojų suvokimas apie
korupciją, jos žalą bei galimybes pasipriešinti
šiam reiškiniui.

21.

Organizuoti Tarnybos darbuotojams
kursus dėl korupcijos prevencijos ir
kontrolės, teisės aktų projektų vertinimo
valstybės korupcijos, socialiniu,
ekonomikos, finansų ir kitais požiūriais
temomis

Komisija, Teisės ir
personalo skyrius

Kasmet

22.

Tarnybos interneto puslapyje teikti
pranešimus apie korupcijos prevenciją
Tarnyboje
Tarnybos interneto puslapyje skelbti
informaciją apie Komisijos sudėtį, apie
jos veiklą, svarstomus klausimus ir kt.

Komisija, Bendrųjų
reikalų skyrius

Kasmet, III ketvirtis

Didesnis visuomenės pasitikėjimas Tarnybos
veiklos skaidrumu.

Komisija, Bendrųjų
reikalų skyrius

Nuolat

Skaidriai ir viešai formuojama antikorupcinė
politika.

23.

_____________________

