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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr.

Korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos patvirtinimooo ir atsiZvelgiant
2012 m. rugpj[dio 29 d. [vykusio Zemes

i

Zemes

2014 m.

,,Del

iikio ministerijoje

iikio sektoriaus antikorupcines programos koordinavimo

komisijos posedZio priimtus sprendimus, vie5ojoje [staigoje ,,Ekoagros" (toliau
pasibaigus

l60l

-

[staigos) 2014 m.,

III ketvirdiui atliktas korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymas uL2013 m. IV ketvirt[ ir

I-III ketvirdius.
Korupcijos pasirei5kimo tikimybes vertinimas atliekamas ,,Ekoagros" direktoriaus 2011 m.

lapkridio 15 d. [sakymu Nr. V-157 sudaryta korupcijos prevencijos programos stebesenos ir kontroles
igyvendinimo koordinavimo komisija (toliau
[staigos ekologi5kq

ir

*

Komisija), sudaryta i5 3 asmenq. Komisija vertina

i5skirtines kokybes produktq sertifikavimo galim4 korupcijos pasirei5kimo

tikimybg, kuri nustatinejama atsiZvelgiant I Valstybes ar savivaldybes [staigq veiklos sridiq, kuriose
egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus

20ll

m. geguZes 13 d. [sakymu Nr. 2-170bei

2011 m. rugsejo 30 d. Zemds iikio ministerijos i5vadoje del veiklos sridiq, kuriose egzistuoja korupcijos
pasireiSkimo tikimybe nustatymo pateiktas i5vadas ir rekomendacijas. Ekologi5kq ir i5skirtines kokybes

produktq sertifikavimo veikla atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
dalyje numatytq kriterijq Nr. 2

-

,,pagrindines funkcijos yra kontroles

ir

6 straipsnio 3

prieZiflros vykdymas" ir

priskiriama prie sridiq kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe.

Korupcijos prevencijos programe sudare: I
teises paZeidimq tyrimas

bei III

-

-

Korupcijos prevencij

,,Ekoagros" vadovq

antikorupcinis Svietimas. Korupcijos prevencijos tikslas

-

ir

a,ll - Korupcinio pobtidZio

darbuotojq bei ,,Ekoagros" parei5kejq

Salinti teisek0ros

ir teisinio reguliavimo

trfikumus ir vykdomas pagal priemoniq plan4 korupcijos pasirei5kimo tikimybes kontekste suskirstant I

4 (keturias) [staigos veiklos sritis: 1. Korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymas, 2. ,,Ekoagros"
antikorupcines programos, jos priemoniq plano igyvendinimo kontrole, vertinimas, tikslinimas ir
atnaujinimas, 3. Darbo instrukcijq procediirq ar

jq projektq antikorupcinis vertinimas, 4. Korupcijos

prevencija vie5qf q pirkimq srityje.
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Korupcijos pasireiSkimo tikimybes vertinimu siekiama iSsiaiSkinti galimus korupcijos
pasirei5kimo rizikos veiksnius, analizuojami sertifikavimo srit[ reglamentuojantys teises aktai ir
[staigos vidaus dokumentai. Remiantis i5nagrinetais dokumentais galima teigti, kad sertifikavimo

veikla yra pakankamai specifine, i5samiai reglamentuojama Europos S4jungos teises aktais.
I5nagrinejus [staigos vidinius dokumentus nustatyta, kad darbo instrukcijose ai5ki darbuotojq veiksmq

atlikimo tvarka, detalizuojami ,,Zingsniai", numatyta rotacija. [staigos organizacine struktfira leidLia

priimti objektyvius sprendimus, nes yra i5laikytas keturiq akiq principas t. y. sprendimus priima kiti
darbuotojai nei tie kurie atlieka patikrinimus ir nurodo tik faktines aplinkybes. [staigos strukt0ra, ry5iai,
administracinis pavaldumas numatyti taip, kad suinteresuoti asmenys ar [staigos negaletq tureti itakos
paslaugq kokybei.

[staigos intemeto svetaineje www.ekoagros.lt pateikiama i5sami, aktuali, reguliariai
atnaujinama, informacija vartotojams ir parei5kejams apie [staigos veikl4 ekologines gamybos ir
i5skirtines kokybes produktq sertifikavim4 pateikiamos dokumentq formos ir kt. Taip pat pateikiama
nuoroda apie vie5uosius pirkimus. Korupcinio pobudZio teises paZeidimq tyrimo tikslas

greit4

ir

iSsamq korupcinio pobiidZio teises paZeidimq atskleidim4

ir tyrim4

-

uZtikrinti

garantuojant paZeidejo

atsakomybes neiSvengiamume.

,,Ekoagros" vadovq

ir

darbuotojq bei [staigos pareiSkejq antikorupcinio Svietimo tikslas

-

supaZindinti [staigos vadovus ir darbuotojus su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti juos nesitaikstyti

su korupcija, aktyviai su ja kovoti, teikti informacij4 visuomenei. [staigos interneto svetaineje
www.ekoasros.lt pateikiama korupcijos prevencijos programa, vykdomi pokalbiai su atsakingais
darbuotojais. Sudaryta galimybe [staigos darbuotojams savanori5kais pagrindais dalyvauti komisijos

veikloje, skatinti reik5ti savo nuomong bei kelti idejas. 2013 m.

IV

ketvirtyje

ir

2014 m. I-III

ketvirdiuose ,,Ekoagros" darbuotojai dalyvavo mokymuose, buvo supaZindinami

su

Lietuvos

Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus
pranelimais ,,Korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatymas", ,,Korupcijos rizika Europoje", dalyvavo

Lietuvos valstybes
rugpjiidio

ir

savivaldybiq tarnautojq apklausoje apie korupcijq Lietuvoje 2014 m. 2014 m.

2l d.20 [staigos darbuotojq

dalyvavo 8 akademiniq valandq mokymuose ,,Teises aktq ar jq

projektq (procedtinf antikorupcinis vertinimas" ir gavo V5[,,Praeventioo sertifikatus. Nedalyvavg 2014

m. rugpjiidio 21 d. mokymuose darbuotojai su Sia informacija buvo supaZindinti veliau ,,Ekoagros"
vidiniq mokymq metu.
2014 m. spalio men. buvo ikurta ,,Pasitikejimo linija'., kuria anonimi5kai informacij4 gali

teikti visq par4 telefonu (8 700) 55006, nes [diegtas atsakiklis. Sudaryta patogesne galimybe prane5ti
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apie vykdandiq ekologinE gamybq galimus piktnaudZiavimo atvejus, ,,Ekoagros" darbuotojq galimai
neskaidrias veikas ar kitq institucijq atstovtl bandymus daryti [takq.
2013

m.IV ketvinyj e ir

2014 m.

I-III ketvirdiuose ,,Ekoagros" aktyviai dalyvavo ekologinio ir

i5skirtines kokybes sektoriaus duomenq administravimo informacinds sistemos (EIKSDAIS) klirime.

EIKSDAIS valdytojas yra LR Zemes tikio ministerija, o techninE dal[ igyvendina Valstybes [mone
Zemes

fikio informacijos

ir

kaimo verslo informacijos centras. Klientams ateityje sertifikavimo

paslaugos bus pasiekiamos per Zemes

[kio ministerijos informacinq

sistem4 (ZUfrAtS) [kuri4 bus

integruojama (EIKSDAIS). Sistemoje numatyta galimybe parei5kejams jungtis i5 savo prieigos ir

pateikti pra5ymus bei kitus dokumentus. Yra ruo5iama sistemos dokumentacija atsiZvelgiant I
Programos priemoneje minimus tikslus. EIKSDAIS taip pat
i5

turi

sqsajas su kitais registrais, tokiu biidu

jq surenka dal[ informacijos ir uZpildo, o parei5kejui nereikia papildomai jos pateikineti.
Apibendrinimas: atliktos analizes metu nebuvo nustatyta konlaeditl korupcijos pasirei5kimo

rizikos veiksniq, kurie sudarytq galimybq pasireik5ti korupcijai, [staigai vykdant patikras ir iSduodant
leidimus ar pawirtinamuosius dokumentus.

[

{staigq besikreipiantiems asmenims telefonu, Zodliu ar

ra5tu sudarytos patogios galimybes gauti reikiamq informacij4 ar prane5ti apie vykdandiq ekologing
gamyb4pareiSkejq galimus paZeidimus. Per 2013 m. IV ketvirt[

ir 2014 m, I-III ketvirdius korupcinio

pobiidZio veiklos paZeidimq poZymiq nenustatyta.

Siiilymas: Korupcijos pasirei5kimo tikimybq [staigos darbe vertinti pagal vidiniq ir i5oriniq
teises aktq pasikeitimus, toliau vykdyti Svieteji5kq veikl4. AtsiZvelgus

i

V5l,Praeventi"

eksperto

Gedimino Sakalausko rekomendacijas perZifireti ,,Ekoagros" 2013-2014 m. korupcijos prevencijos
programe

ir atnaujinti j4 ne rediau kas dveji metai, o atsiZvelgiant I

Programos vykdymo ataskaittS

atliktrl tyrimq rezultatus, [vykus esminiams ,,Ekoagros" struktiiriniams ar organizaciniams pokydiams,
po rizikos analizes atlikimo ,,Ekoagros" [staigoje ar kitais atvejais Programa gali biiti keidiami anksdiau
numatyto termino.

Antanas Makarevidius

Direktorius

Darius Sion, tel. (S 444) 69 165, el. p. darius.sion@ekoagros.lt
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