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Priemonės pavadinimas
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1.

Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės
Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės
ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba)
nustatymą ir parengti konkrečias priemones
galimoms korupcijos apraiškoms valdyti

2.

Tarnybos interneto svetainėje paskelbti
išvadą dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja
korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo

3.

4.

Vykdytojas

Įvykdymo laikas

Laukiami rezultatai

3
4
5
1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
Nustatytos Tarnybos veiklos
Tarnybos Rizikų
sritys, kuriose egzistuoja
vertinimo
didelė korupcijos apraiškų
departamento
Kasmet, III ketv.
tikimybė
Rizikos prevencijos
Nustatytos konkrečios
skyrius
korupcijos prevencijos
priemonės
Tarnybos Rizikų
vertinimo
Padidės nepakantumas
departamento
Kasmet, IV ketv.
korupcijai
Rizikos prevencijos
skyrius

Įgyvendinti išvadoje dėl veiklos sričių,
kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo
Tarnybos
Sumažinta identifikuota
Iki kitų metų rugsėjo
tikimybė, nustatymo pateiktas išvadas ir
struktūriniai
korupcijos pasireiškimo
30 d.
rekomendacijas korupcijos pasireiškimo
padaliniai
tikimybė
tikimybei mažinti
2. Kovos su korupcija programos, jos priemonių plano įgyvendinimo kontrolė
Analizuoti tarpinius Programos vykdymo
Tarnybos Rizikų
Kontroliuojamas korupcijos
Kiekvieną ketvirtį
rezultatus, esant poreikiui teikti Tarnybos
vertinimo
prevencijos priemonių

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
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Parengta motyvuota išvada

Tarnybos interneto
svetainėje paskelbta išvada

Įgyvendintos išvados ir
rekomendacijos

Parengtos ketvirtinės
ataskaitos ir paskelbtos
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struktūriniams padaliniams rekomendacijas
dėl Programos vykdymo

5.

6.

7.

8.

Pagal atsakingų vykdytojų pateiktas
Programos įgyvendinimo priemonių plano
(toliau – Planas) vykdymo ataskaitas
parengti Programos ir Plano vykdymo
metinę ataskaitą ir, įvertinus ataskaitoje
nurodytas išvadas, keisti (tikslinti)
Programos įgyvendinimo Planą: įtraukti
papildomas priemones, detalizuoti esamas
ar keisti jas kitomis

departamento
Rizikos prevencijos
skyrius

įgyvendinimas

Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos prevencijos
skyrius

Analizuojamas korupcijos
prevencijos priemonių
įgyvendinimas
Didesnė vykdomų priemonių
kontrolė

Iki einamųjų metų
vasario 1 d.

Tarnybos interneto
svetainėje

Parengta ataskaita apie
priemonių vykdymą

3. Tarnybos rengiamų teisės aktų skaidrumo užtikrinimas
Teisės akto projekto
Užtikrinti, kad būtų atliktas Tarnybos
rengėjas,
Rengiant teisės aktus
rengiamų teisės aktų projektų, kuriais
Parengtų teisės aktų
Tarnybos Rizikų
ir (ar) projektus, kurie Mažinama korupcijos
numatoma reguliuoti visuomeninius
projektų antikorupcinio
vertinimo
skelbiami Teisės aktų pasireiškimo rizikos tikimybė
santykius, įtvirtintus Korupcijos prevencijos
vertinimo pažymų skaičius
departamento
registre
įstatymo 8 straipsnyje, antikorupcinis
Rizikos prevencijos
vertinimas
skyrius
Parengtos Tarnybos
skaidraus elgesio taisyklės.
Tarnybos Rizikų
Darbuotojams pateikta
Skaidrumo užtikrinimas
vertinimo
informacija, kada
Iki 2016 m. gruodžio
Netolerancija korupcijai
Parengti Tarnybos skaidraus elgesio gaires
departamento
valstybės tarnyboje
mėn.
Mažinama korupcijos
Rizikos prevencijos
dirbantiems asmenims
pasireiškimo rizikos tikimybė
skyrius
draudžiama ir kada galima
priimti dovanas, paslaugas,
nuolaidas ar lengvatas.
4. Korupcijos tikimybės mažinimas
Organizuoti Tarnybos darbuotojams,
Tarnybos darbuotojų,
Mokymų skaičius,
atsakingiems už korupcijos prevencijos
Tarnybos Personalo
atsakingų už korupcijos
mokymų tema,
Kiekvienais metais
įgyvendinimą Tarnyboje, nuoseklius ir
skyrius
prevenciją ir kontrolę,
mokymuose dalyvavusių
sistemingus mokymus korupcijos
kvalifikacijos tobulinimas
Tarnybos darbuotojų
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skaičius

prevencijos klausimais

9.

Informuoti Tarnybos darbuotojus apie
korupcijos prevencijos naujoves

Informuoti Tarnybos darbuotojus apie
interesų konflikto galimybę, veiksmus,
10.
kurių reikia imtis siekiant išvengti konflikto
ar jam atsiradus
Tarnybos interneto svetainėje Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
11. nustatyta tvarka skelbti informaciją apie
vykdomus viešuosius pirkimus ir jų
rezultatus

12.

Vykdyti Tarnybos teritorinių skyrių
atliekamų funkcijų patikrinimus

Pagal galimybes plėtoti bendradarbiavimą
su korupcijos prevenciją įgyvendinančiomis
13.
institucijomis ar visuomeninėmis
organizacijomis
Užtikrinti, kad, vadovaujantis Korupcijos
prevencijos įstatymo 9 straipsnio
nuostatomis, būtų kreipiamasi į Lietuvos
14.
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl
asmenų, siekiančių eiti pareigas Tarnyboje,
atitikties keliamiems reikalavimams
Įgyvendinant Korupcijos prevencijos
15.
įstatymo 11 straipsnio nuostatas, Valstybės

Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos prevencijos
skyrius

Nuolat (esant teisės
aktų pakeitimams ar
kitai aktualiai
informacijai)

Tarnybos darbuotojams
aktualios korupcijos
prevencijos naujovės

Tarnybos darbuotojų
informavimas (pranešimų
skaičius)

Tarnybos Personalo
skyrius

Kiekvienais metais

Tarnybos darbuotojų žinios,
kaip išvengti interesų
konflikto, kokių prevencinių
veiksmų imtis

Tarnybos darbuotojų
informavimas (pranešimų
skaičius)

Teisės departamento
Viešųjų pirkimų
skyrius

Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų
įstatymo nustatyta
tvarka

Bus užtikrintas Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatų laikymasis

Duomenys skelbiami
Tarnybos interneto
svetainės skiltyje „Viešieji
pirkimai“

Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos prevencijos
skyrius

Kasmet pagal
parengtą planinių
patikrinimų planą

Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos prevencijos
skyrius

Nuolat, pagal
galimybes

Mažinama korupcijos
pasireiškimo rizikos tikimybė
Identifikuotos galimos
rizikingos Tarnybos veiklos
sritys
Glaudžiau bendradarbiaujant
ir dalijantis gerąja patirtimi
didinamas korupcijos
prevencijos priemonių
efektyvumas ir darbuotojų
kompetencija

Atliktų ir neatliktų
patikrinimų skaičius pagal
parengtą planinių
patikrinimų planą

Susitikimai, diskusijos,
dalijimasis gerąja patirtimi

Tarnybos Personalo
skyrius

Prireikus

Užtikrinamas asmenų
tinkamumas eiti pareigas

Asmenų, neatitikusių
keliamus reikalavimus ir
nepriimtų į nurodytas
pareigas, skaičius.

Tarnybos Personalo
skyrius

Nuolat

Užtikrinamas Tarnybos
skaidrumas

Valstybės tarnautojų
registrui pateiktų
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tarnautojų registrui teikti 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.

Piliečių anoniminė apklausa identifikuojant
galimus neskaidraus arba korupcinio elgesio
būdus, siekiant įvertinti
16. asmenų požiūrį į korupciją, nustatyti
respondentų korupcinę patirtį, išsiaiškinti,
sužinoti asmenų nuomonę dėl korupcijos
lygio ir pasireiškimo tikimybės Tarnyboje

17.

Anoniminė Tarnybos darbuotojų apklausa
siekiant nustatyti atsparumą korupcijai

Paaiškėjus korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos ar administracinių
18. teisės pažeidimų požymiams, imtis
priemonių, kad būtų informuotos
atitinkamos institucijos.

pranešimų apie Tarnybos
darbuotojų, pripažintų
padarius korupcinio
pobūdžio nusikalstamas
veikas, taip pat patrauktų
administracinėn ar
drausminėn atsakomybėn
už sunkius tarnybinius
nusižengimus, susijusius
su Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo
reikalavimų pažeidimu,
skaičius
Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos prevencijos
skyrius

Programos priemonių
plano įgyvendinimo
laikotarpiu

Identifikuotos ir išgrynintos
problemos, susijusios su
neskaidria veika, Tarnybos
administracinių paslaugų
gavėjų apklausų / tyrimų
metu

Tarnybos Rizikų
Ne rečiau kaip kartą
vertinimo
Tarnybos darbuotojų
per programos
departamento
apklausos metu gautos
įgyvendinimo
Rizikos prevencijos
informacijos analizė
laikotarpį
skyrius
5. Korupcinio pobūdžio pažeidimų tyrimas
Tarnybos struktūrinis
Nuolat
padalinys

Netolerancija korupcijai

Įvykdytas tyrimas,
nustatytos konkrečios
priemonės problemoms
šalinti, kurios įtrauktos į šį
planą (ar kitus Tarnybos
veiksmų planus)

Atlikta apklausa

Informuotos
kompetentingos
institucijos apie įtariamą
korupcinio pobūdžio
nusikalstamą veiką ar

5
administracinį teisės
pažeidimą
Paaiškėjus korupcinio pobūdžio pažeidimo
požymiams (išskyrus nusikalstamas veikas
ir administracinius teisės pažeidimus), imtis
19.
priemonių, kad atsakingi asmenys būtų
patraukti tarnybinėn ar drausminėn
atsakomybėn

Rengti ir skelbti Tarnybos interneto
20. svetainėje informaciją apie Tarnybos
vykdomą veiklą, nukreiptą prieš korupciją

Tarnybos interneto svetainėje skelbti
21.
Programą ir Planą

Tarnybos interneto svetainėje skelbti metinę
22.
Programos ir Plano vykdymo ataskaitą

Tarnybos interneto svetainėje ir gyventojų
priėmimo vietose paskelbti informaciją apie
23.
atsakomybę už kyšininkavimą, tarpininko
kyšininkavimą ir papirkimą

Korupcinio pobūdžio
pažeidimų skaičiaus
Tarnybos struktūrinis
mažėjimas
Nuolat
padalinys
Netolerancija korupcijai
Atsakomybės
neišvengiamumas
6. Visuomenės švietimas ir informavimas
Tarnybos Rizikų
vertinimo
Visuomenė bus informuota
departamento
apie Tarnybos vykdomą kovą
Rizikos prevencijos
Nuolat
su korupcija ir taip bus
skyrius,
didinamas visuomenės
Tarnybos
pasitikėjimas Tarnyba
Informacinių
technologijų skyrius
Tarnybos Rizikų
vertinimo
Bus užtikrintas korupcijos
departamento
Nuolat
prevencijos priemonių
Rizikos prevencijos
viešumas
skyrius
Tarnybos Rizikų
vertinimo
Bus užtikrintas korupcijos
Iki einamųjų metų
departamento
prevencijos priemonių
kovo 1 d.
Rizikos prevencijos
viešumas
skyrius
Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Viešumo užtikrinimas
Rizikos prevencijos
Nuolat
Visuomenės pasitikėjimo
skyrių,
Tarnyba didinimas
Tarnybos teritorinių
skyrių vedėjai

Tarnybos darbuotojų,
patrauktų tarnybinėm ar
drausminėn atsakomybėn,
skaičius

Tarnybos interneto
svetainė skiltyje
„Korupcijos prevencija“
skelbiama aktuali
informacija

Tarnybos interneto
svetainėje paskelbta
Programa ir Planas
Tarnybos interneto
svetainėje paskelbta
metinė Programos ir Plano
vykdymo ataskaita

Informacijų (pranešimų)
skaičius
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Sudaryti galimybę fiziniams ir juridiniams
asmenims Tarnybos interneto svetainėje
24. anonimiškai informuoti apie Tarnybos
darbuotojų galimus korupcinio pobūdžio
pažeidimus

25. Dalyvavimas iniciatyvoje „Jonvabaliai“

26.

Lipdukų ir plakatų antikorupcine tema
atnaujinimas

Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos prevencijos
skyrius,
Tarnybos
Informacinių
technologijų skyrius
Tarnybos
struktūrinis
padalinys, atsakingas
už vertinamo
projekto
įgyvendinimą
Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos prevencijos
skyrius

Nuolat

Bus užtikrinta korupcijos
prevencija
Fizinių ir juridinių asmenų
skundų sumažėjimas 10
procentų

Gautų skundų, pareiškimų
dėl galimos korupcijos
skaičius

Esant galimybei

Skaidrumo užtikrinimas
Visuomenės pasitikėjimo
Tarnyba didinimas
Mažinama korupcijos
pasireiškimo rizikos tikimybė

Informacijos apie
Tarnybos įgyvendintus
projektus teikimas
(paviešintų projektų
skaičius)

Šviečiamoji medžiaga
Tarnybos paslaugų gavėjams
bei darbuotojams

Pagaminti lipdukai ir
plakatai korupcijos
prevencijos priemonių
plano įgyvendinimo
laikotarpiui

Programos priemonių
plano įgyvendinimo
laikotarpiu, esant
finansinėms
galimybėms
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