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         PATVIRTINTA 

         VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus 

          2019 m. vasario 5 d.  

         įsakymu Nr. V-19 

 

VŠĮ „EKOAGROS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Viešosios įstaigos „Ekoagros“ (toliau – Ekoagros) korupcijos prevencijos programos (toliau 

– Programa) tikslas – atskleisti ir šalinti priežastis, sąlygojančias galimai neskaidrią Ekoagros 

darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), veiką, kad būtų įgyvendintas strateginis 

Ekoagros tikslas – užtikrinti kokybišką ekologiškų ir pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto 

kokybės sistemą pagamintų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos proceso sertifikavimą ir 

kontrolę pagal reikalavimus. 

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, 

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 

8 d. nutarimu Nr. 1601, bei kitais teisės aktais. 

3. Programos uždavinys – vykdyti nuolatinę ir kryptingą korupcijos prevencijos politiką bei 

užtikrinti skaidrią ir veiksmingą darbuotojų veiklą. 

4. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Korupcijos 

prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

 

II. KORUPCIJOS SAMPRATA 
 

   5. 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, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal 

valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant 

nurodytas veikas. 

6. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, 

kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias 

paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba 

įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių 

suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, 

komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, 
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nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo 

administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų 

padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar 

papirkimą. 

7. 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. 

8. 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 rengiamos kovos su korupcija priemonės turi būti nuoseklios, visapusės ir 

ilgalaikės. Turi būti deramai skirta dėmesio korupcijos prevencijai ir atsakomybės už neteisėtus 

veiksmus principui įgyvendinti, būtina ugdyti visuomenės nepakantumą šiam reiškiniui ir plėtoti 

glaudesnį valstybės institucijų bendradarbiavimą. 

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
9. Pagrindiniai Programos tikslai: 

9.1. korupcijos prevencija; 

9.2. korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos tyrimas; 

9.3. antikorupcinis švietimas. 

            10. Antikorupcijos programos uždaviniai: 

            10.1. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Ekoagros atliekamoje ekologiškų ir 

nacionalinės kokybės produktų sertifikavimo veikloje;  

 10.2. užtikrinti antikorupcijos programos, jos priemonių plano įgyvendinimą; 

 10.3. užtikrinti, kad rengiamų, keičiamų procedūrų, instrukcijų projektams būtų atliktas 

antikorupcinis vertinimas; 

 10.4. pirkimus vykdyti vadovaujantis Ekoagros viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, 

organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašu; 

 10. 5. kurti antikorupcinę kultūrą, įvertinti darbuotojų požiūrį į korupciją (korupcijos toleranciją); 
  

10.6. užtikrinti greitą ir išsamų korupcinio pobūdžio pažeidimų atskleidimą ir tyrimą; 

10.7. skelbti programą, jos įgyvendinimo priemonių planus ir kitą informacija, susijusią su 

korupcijos prevencija Ekoagros interneto svetainėje. 

 

IV. SIEKIAMI REZULTATAI 

 

11. Programa siekiama tokių rezultatų: 

 11.1. didinti nepakantumą korupcijai; 
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 11.2. gerinti kovos su korupcija sistemos valdymą; 

 11.3. didinti visuomenės pasitikėjimą. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios programos dalis. Jis 

tvirtinamas ir atnaujinamas Ekoagros direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į galimas ar nustatytas 

korupcijos pasireiškimo sritis ir šios programos įgyvendinimo aktualumą.  

13. Už šios Programos nuostatų ir priemonių įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka atsakinga 

komisija ir šios programos įgyvendinimo priemonių plane numatyti vykdytojai. 

14. Programa įgyvendinama Ekoagros lėšomis. 

 


