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EKOAGROS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS (2019–2029 m.) 
 

 

I. KORUPCIJOS PREVENCIJA 

Korupcijos prevencijos tikslas – šalinti teisėkūros ir teisinio reguliavimo trūkumus 

1.Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 

Priemonės Vykdytojai Įvykdymo terminas Priemonės vertinimo kriterijai 

1. Atlikti korupcijos pasireiškimo 

tikimybės įvertinimą, nustatyti 

Ekoagros veiklos sritis, kuriose gali 

egzistuoti korupcijos apraiškų 

tikimybė ir vertinimo medžiagą 

pateikti vadovybei 

Komisija Kasmet, III ketvirtis 

Nustatytos veiklos sritys, kuriose 

egzistuoja korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatytos prevencinės 

priemonės korupcijos pasireiškimo 

tikimybei mažinti   

2. Pagal nustatytas veiklos sritis, 

kuriose galima korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, parengti 

konkrečias priemones galimoms 

korupcijos apraiškoms valdyti 

Komisija Esant poreikiui 

Parengtos konkrečios priemonės, 

pasiūlymai galimoms korupcijos 

apraiškoms valdyti, pasiūlymų vykdymo 

kontrolė 

3. Paskelbti išvadas dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės įvertinimo 

Ekoagros interneto puslapyje 

Komisija 

IT specialistė 
Kasmet, IV ketvirtis 

Paskelbtos išvados dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės. Skaidresnis, 

viešas korupcijos prevencijos procesas 

2. Ekoagros antikorupcijos programos, jos priemonių plano įgyvendinimo kontrolė, vertinimas, tikslinimas ir atnaujinimas 

Priemonės Vykdytojai Įvykdymo terminas Priemonės vertinimo kriterijai 

4. Lietuvos Respublikos specialiųjų 
tyrimų tarnybai (toliau – STT) 
pateikus korupcijos rizikos analizės 

Komisija 
Per 2 mėnesius po STT išvadų 
gavimo 

Patobulinta (atnaujinta) Antikorupcijos 
programa, jos įgyvendinimo priemonių 
planas 
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motyvuotas išvadas, parengti, jeigu 
reikia naują antikorupcijos programą 
(jei STT nutaria taikyti korupcijos 
prevencijos priemones), naujas 
kovos su korupcija Ekoagros 
priemones ir (arba) atnaujinti 
(patobulinti) esamas 

5. Analizuoti korupcijos reiškinį, 

teikti siūlymus bei rekomendacijas 

dėl Antikorupcijos programos 

įgyvendinimo Ekoagros priemonių 

plano atnaujinimo ar tobulinimo 

Komisija Esant poreikiui 

Patobulinta (atnaujinta) Antikorupcijos 

programa, jos įgyvendinimo priemonių 

planas 

3. Darbo instrukcijų, procedūrų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas 

Priemonės Vykdytojai Įvykdymo terminas Priemonės vertinimo kriterijai 

6. Užtikrinti, kad rengiamų, 
keičiamų instrukcijų ir procedūrų 
projektams būtų atliktas 
antikorupcinis vertinimas. 

Peržiūrą atlikę atsakingi asmenys 

(procedūrų, instrukcijų rengėjai)  

 

Kokybės vadovas 

Nuolat 

Įvertinti antikorupciniu aspektu visi 

rengiamų, keičiamų instrukcijų ir 

procedūrų projektai. Siekiama rodiklio 

reikšmė – 100 proc. 

4. Korupcijos prevencija viešųjų pirkimų srityje 

Priemonės Vykdytojai Įvykdymo terminas Priemonės vertinimo kriterijai 

7. Pirkimus vykdyti vadovaujantis 
Ekoagros viešųjų pirkimų 
planavimo, inicijavimo, 
organizavimo, atlikimo ir 
atskaitomybės tvarkos aprašu 

Pirkimų vykdytojai 

 

Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas 
Nuolat 

Skaidresnis viešųjų pirkimų procesas, 

viešumo ir efektyvumo užtikrinimas. 

Siekiama rodiklio reikšmė – 100 proc. 

8. Teisės aktų nustatyta tvarka 

skelbti informaciją apie planuojamus 

pirkimus 

Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas Nuolat 

Skaidresnis viešųjų pirkimų procesas, 

viešumo ir efektyvumo užtikrinimas. 

Siekiama rodiklio reikšmė – 100 proc. 

II. KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS 

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimo tikslas – užtikrinti greitą ir išsamų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atskleidimą ir tyrimą, 

garantuojant pažeidėjo atsakomybės neišvengiamumą 

5. Užtikrinti greitą ir išsamų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atskleidimą ir tyrimą, garantuojant pažeidėjo atsakomybės neišvengiamumą 

Priemonės Vykdytojai Įvykdymo terminas Priemonės vertinimo kriterijai 

http://02agro.zum.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=125158&Zd=nacionalin%2Bkovos%2Bsu%2Bkorupc&BF=4#198z
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9. Paaiškėjus korupcinio pobūdžio 
nusikalstamos veikos ar 
administracinės teisės pažeidimų 
požymiams, imtis priemonių, kad 
būtų informuotos atitinkamos 
institucijos 

Komisija Esant poreikiui 

Informuotos kompetentingos institucijos 

apie įtariamą korupcinio pobūdžio 

nusikalstamą veiką ar administracinės 

teisės pažeidimą. Siekiama rodiklio 

reikšmė – 0 proc. 

10. Paaiškėjus korupcinio pobūdžio 
teisės pažeidimo požymiams 
(išskyrus nusikalstamas veikas ir 
administracinius teisės pažeidimus) 
imtis priemonių, kad atsakingi 
asmenys būtų patraukti tarnybinei 
ar drausminiai atsakomybei 

Komisija Esant poreikiui 

Nustatyti korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimų požymiai, atsakingų asmenų 

patraukimas atsakomybėn. Siekiama 

rodiklio reikšmė – 0 proc. 

 

III. EKOAGROS DARBUOTOJŲ BEI EKOAGROS PAREIŠKĖJŲ ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS 

6. Supažindinti Ekoagros  darbuotojus su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti juos nesitaikstyti su korupcija, aktyviai su ja kovoti ir 

teikti informaciją visuomenei 

Priemonės Vykdytojai Įvykdymo terminas Priemonės vertinimo kriterijai 

11. Informacijos, susijusios su 
korupcija, teikimas Ekoagros 
darbuotojams 

Specialistė švietimui Nuolat 
Informacijos apie antikorupcinę veiklą 
viešinimas. Siekiama rodiklio reikšmė – 
100 proc. 

12. Užtikrinti Ekoagros darbuotojų 
požiūrio į korupciją (korupcijos 
tolerancijos) pokytį  

Specialistė švietimui 
Kas antrus metus, pradedant 
nuo 2019 m.  

Siekiama rodiklio reikšmė – nulinė 

tolerancija. Tarpinė siektina reikšmė – 

praėjusio periodo tolerancijos rodiklio 

gerinimas 

13. Organizuoti darbuotojų 

mokymus (kursus), susijusius su 

antikorupcine veikla 

Specialistė švietimui Kasmet 
Siekiama rodiklio reikšmė – kasmet 
kvalifikaciją tobulina ne mažiau kaip 3 
darbuotojai 

14. Informacijos, susijusios su 

korupcijos klausimais, pateikimas 

Ekoagros interneto svetainėje 

Specialistė švietimui 

IT specialistė 
Nuolat 

Informacijos apie antikorupcinę veiklą 
viešinimas. Siekiama rodiklio reikšmė – 
100 proc. 
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EKOAGROS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS VYKDYMO ATASKAITA 
 

 

Eil. 

Nr. 

Programos įgyvendinimo priemonių 

plane numatyta priemonė 

Vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

Įvykdymą pagrindžiantys duomenys (trumpas 

priemonės įvykdymo apibūdinimas) 

Priemonė įgyvendinta / 

įgyvendinta iš dalies / 

neįgyvendinta 

      

 


