PATVIRTINTA
VŠĮ „Ekoagros“ direktoriaus
2020 m. rugsėjo 14d.
įsakymu Nr. V-114
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „EKOAGROS“ ANTIKORUPCINĖS POLITIKOS UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO
2020–2022 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS
Tikslas – Antikorupcinės vadybos sistemos priemonėmis pasiekti, kad VšĮ „Ekoagros“ taptų viena iš skaidriausių Lietuvos valstybės valdomų viešųjų
įstaigų, o jos vykdoma veikla ir teikiamos paslaugos visiškai atitiktų aukščiausius Lietuvos ir tarptautinius skaidrumo standartus.
Siekiamas rezultato
Priemonių atlikimo skaičius,
aprašymas (uždavinio
Eil.
Eil.
Priemonės
Atsakingas
vnt. / proc.
Uždavinys
pasiekimo
Nr.
Nr.
pavadinimas
vykdytojas
veiksmingumo
rezultatas)
2020 m. 2021 m. 2022 m.
1.
Sertifikuoti įdiegtą
1.1. AVS sertifikavimo
Įsigytos AVS
1
antikorupcinės vadybos
paslaugų įsigijimas.
sertifikavimo paslaugos.
sistemą (toliau – AVS)
1.2. AVS sertifikavimo
Gautas 3 metus
pagal LST ISO
audito atlikimas.
galiojantis LST ISO
37001:2017 arba
1
37001:2017 arba
lygiaverčio standarto
lygiaverčio standarto
Direktorius
reikalavimus (esant
sertifikatas.
finansinėms
1.3. AVS pirmųjų metų
Paliktas galioti LST
galimybėms) ir užtikrinti
priežiūros audito
ISO 37001:2017 arba
1
AVS palaikymą.
atlikimas.
lygiaverčio standarto
sertifikatas.
2.
Užtikrinti vadovybės
2.1. VšĮ „Ekoagros“
Atlikta vadovybės AVS
lyderystę ir aktyvų
antikorupcinės
vertinamoji analizė
Antikorupcinės
dalyvavimą palaikant bei
vadybos sistemos
(skaičius).
1
1
1
atitikties funkcijos
tobulinant AVS.
vadovo (toliau – AVS
vykdytojas
vadovas) nuostatų
nustatyta tvarka AVS

2

3.

Atlikti korupcijos rizikos
vertinimą veiksmingai
įgyvendintos VšĮ
„Ekoagros“ korupcijos
rizikos valdymo
priemonių plane (toliau –
KRVPP) numatytas
korupcijos rizikos
valdymo priemones.

3.1.

3.2.

4.

Laiku ir efektyviai
4.1.
nustatyti ir pašalinti visas
AVS neatitiktis, taip pat

vertinamosios analizės
atlikimas.
Pagal patvirtintą VšĮ
„Ekoagros“
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimo metinį
planą specializuotų
antikorupcinių
mokymų korupcijos
rizikos vertinimo
srityje VšĮ „Ekoagros“
darbuotojams –
procesų savininkams
ir korupcijos rizikos
savininkams
organizavimas.
Korupcijos rizikos
vertinimo veiksmingas
įgyvendinimas ir visų
didesnių nei mažų
korupcijos rizikų
nustatymas, analizė ir
įvertinimas bei
KRVPP suplanuotų
korupcijos rizikos
valdymo priemonių
veiksmingas
įgyvendinimas.
Pagal patvirtintą VšĮ
„Ekoagros“
darbuotojų

1/10

1/10

1/10

20 proc.

10 proc.

5 proc.

1/5

pagal
poreikį

pagal
poreikį

VšĮ „Ekoagros“
darbuotojų – procesų
savininkų ir korupcijos
rizikos savininkų įgytos
žinios ir susiformavę
įgūdžiai, kaip tinkamai
atlikti korupcijos rizikos
vertinimą, parengti
KRVPP ir veiksmingai
įgyvendinti korupcijos
rizikos priemones
(mokymų skaičius/
mokymuose
dalyvavusių VšĮ
„Ekoagros“ atsakingų
darbuotojų skaičius).
2020–2022 m.
nepasireiškusių labai
didelių ir didelių
korupcijos rizikų, o
2022 m. nepasireiškusių
didesnių nei mažų
korupcijos rizikų
skaičiaus mažėjimas.

VšĮ „Ekoagros“
darbuotojų –
antikorupcinės atitikties

Antikorupcinės
atitikties funkcijos
vykdytojas
Personalo
specialistas

Procesų savininkai

Antikorupcinės
atitikties funkcijos
vykdytojas
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nustatyti bei ištirti visus
Antikorupcinės politikos,
tarnybinės (profesinės)
etikos ir AVS
pažeidimus.

5.

Kelti VšĮ „Ekoagros“
darbuotojų
antikorupcinio
sąmoningumo ir
kompetencijos lygį.

kvalifikacijos
tobulinimo metinį
planą antikorupcinės
atitikties funkcijos
vykdytojo, atskirų
antikorupcinės
atitikties funkcijų
vykdytojų ir AVS
vidaus auditorių
kvalifikacijos kėlimo
mokymų
organizavimas.
5.1.

Pagal patvirtintą VšĮ
„Ekoagros“
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimo planą
mokymų
antikorupcinio
sąmoningumo ir
kompetencijos
didinimo srityje
organizavimas VšĮ
„Ekoagros“
darbuotojams.

1/80%

1/85%

1/85%

funkcijos vykdytojo,
atskirų antikorupcinės
atitikties funkcijų
vykdytojų ir AVS
vidaus auditorių, įgytos
žinios ir suformavę
įgūdžiai, kaip efektyviai
nustatyti AVS
neatitiktis ir jas pašalinti
(mokymų skaičius/
mokymuose
dalyvavusių VšĮ
„Ekoagros“ atsakingų
darbuotojų skaičius).
VšĮ „Ekoagros“
darbuotojų įgytos žinios
antikorupcinio
sąmoningumo ir
kompetencijos srityje
(mokymų skaičius/
mokymuose
dalyvavusių visų VšĮ
„Ekoagros“ darbuotojų
procentas).

Personalo
specialistas

Antikorupcinės
atitikties funkcijos
vykdytojas
Personalo
specialistas
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5.2.

6.

7.

Siekti, kad VšĮ
„Ekoagros“ partneriai
laikytųsi Antikorupcinės
politikos nuostatų ir
prisiimtų antikorupcinius
įsipareigojimus.

6.1.

Tinkamai ir laiku
įgyvendinti korupcijos
prevencijos priemones,
nustatytas Lietuvos
Respublikos įstatymuose
ir kituose teisės aktuose.

7.1.

VšĮ „Ekoagros“
darbuotojų
antikorupcinių žinių ir
įgūdžių vertinimo
organizavimas.

Informacijos VšĮ
„Ekoagros“
partneriams apie
taikytinas
Antikorupcinės
politikos nuostatas ir
AVS reikalavimus
viešinimas.

Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnio
nuostatomis,
kreipimųsi dėl
asmenų, siekiančių eiti
pareigas VšĮ
„Ekoagros“, atitikties
keliamiems
reikalavimams

1/40%

1/50%

1/60%

1

1

1

pagal
poreikį

pagal
poreikį

pagal
poreikį

Įvertintos VšĮ
„Ekoagros“ darbuotojų
antikorupcinės žinios ir
įgūdžiai. (vertinimų
skaičius/VšĮ
„Ekoagros“ darbuotojų
žinių ir įgūdžių
vertinimo lygio kitimas,
t. y. teisingai atsakiusių
darbuotojų procentas).
VšĮ „Ekoagros“ veiklos
partnerių įsitraukimas į
Antikorupcinės
politikos ir AVS
nuostatų įgyvendinimą
(pranešimų VšĮ
„Ekoagros“ partneriams
apie taikytinas
Antikorupcinės
politikos nuostatas ir
AVS reikalavimus
skaičius).
Užtikrinamas asmenų
tinkamumas eiti
pareigas (kreipimųsi dėl
asmenų, siekiančių eiti
pareigas VšĮ
„Ekoagros“, atitikties
keliamiems
reikalavimams
skaičius).

Antikorupcinės
atitikties funkcijos
vykdytojas
Personalo
specialistas

Antikorupcinės
atitikties funkcijos
vykdytojas

Personalo
specialistas
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7.2.

7.3.

teikimas Lietuvos
Respublikos
specialiųjų tyrimų
tarnybai.
VšĮ „Ekoagros“
rengiamų teisės aktų
projektų, kuriais
numatoma reguliuoti
visuomeninius
santykius, įtvirtintus
Korupcijos
prevencijos įstatymo 8
straipsnyje,
antikorupcinio
vertinimo atlikimas.
Vadovaujantis
Korupcijos
prevencijos įstatymo
11 straipsnio 1 dalies
nuostatomis,
informacijos 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

pagal
poreikį

pagal
poreikį

pagal
poreikį

pagal
poreikį

pagal
poreikį

pagal
poreikį

Mažinama korupcijos
pasireiškimo rizikos
tikimybė (parengtų
teisės aktų projektų
antikorupcinio
vertinimo pažymų
skaičius).

Užtikrinamas VšĮ
„Ekoagros“ skaidrumas
(Valstybės tarnautojų
registrui pateiktų
pranešimų apie VšĮ
„Ekoagros“ darbuotojų,
pripažintų padarius
korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas,
taip pat patrauktų
administracinėn ar
drausminėn
atsakomybėn už sunkius
tarnybinius
nusižengimus,
susijusius su Viešųjų ir
privačių interesų
derinimo valstybinėje

Dokumentų
rengėjas

Direktorius
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7.4.

8.

Informuoti visuomenę ir 8.1.
kitas suinteresuotas šalis
apie Antikorupcinės
politikos įgyvendinimo ir
AVS palaikymo
rezultatus ir tokiu būdu

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, pateikimo
Valstybės tarnautojų
registrui
organizavimas.
Motyvuotos išvados
dėl VšĮ „Ekoagros“
veiklos sričių, kuriose
yra didelė ir labai
didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė
(toliau – Motyvuota
išvada), parengimas ir
pateikimas Lietuvos
Respublikos žemės
ūkio ministerijai.
Informacijos apie
Antikorupcinės
politikos
įgyvendinimo ir AVS
palaikymo rezultatus,
taip pat informacijos

tarnyboje įstatymo
reikalavimų pažeidimu,
skaičius).

1

1

1

pagal
poreikį

pagal
poreikį

pagal
poreikį

Nustatytos VšĮ
„Ekoagros“ veiklos
sritys, kuriose yra didelė
ir labai didelė
korupcijos pasireiškimo
tikimybė.
Nustatytos konkrečios
korupcijos rizikos
valdymo priemonės
(parengta ir Žemės ūkio
ministerijai pateikta
Motyvuota išvada).
Užtikrinamas VšĮ
„Ekoagros“ skaidrumas
(pranešimų skaičius).

Antikorupcijos
komisijos
pirmininkas

Atstovas ryšiams su
visuomene
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didinti visuomenės ir
kitų suinteresuotų šalių
pasitikėjimą VšĮ
„Ekoagros“ ir siekti tapti
viena iš skaidriausių
Lietuvos valstybės
įmonių.
8.2.

apie nustatytus
korupcijos atvejus,
Antikorupcinės
politikos, tarnybinės
(profesinės) etikos ir
AVS pažeidimus,
viešinimas.
Visuomenės ir
suinteresuotų šalių
apklausų ir (ar) kitų
tyrimų organizavimas.
1/40%

1/50%

1/60%

Antikorupcinės
politikos nuostatų ir
AVS reikalavimų
įgyvendinimo
efektyvumo vertinimas
(atliktų visuomenės ir
suinteresuotų šalių
apklausų ir (ar) kitų
tyrimų
skaičius/teigiamai
atsiliepusių respondentų
skaičiaus kitimas).

____________________________________________________________

Atstovas ryšiams su
visuomene

