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NACIONALINIO MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO
INSTITUTO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinio instituto korupcijos prevencijos
programos (toliau – Programa) tikslas – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos
prevencijos ir kontrolės sistemą Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute
(toliau – NMVRVI).
2.
Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymu, įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionalinę kovos su korupcija 2015–2025 metų
programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl
Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“
(toliau – Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa) ir atsižvelgiant į Valstybės ar
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų
veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo
rekomendacijų patvirtinimo“.
3.
Programoje pateikiama NMVRVI veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatomas Programos strateginis tikslas, kiti tikslai ir uždaviniai,
įtvirtinamos korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų tyrimo nuostatos bei Programos
įgyvendinimo nuostatos.
4.
Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose
teisės aktuose vartojamas sąvokas.
II. NMVRVI VEIKLOS SRITYS, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS
PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ
5.
NMVRVI yra Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) pavaldi
ir atskaitinga įstaiga. NMVRVI atlieka Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais jam
pavestas rizikos vertinimo ir nacionalinių referentinių laboratorijų funkcijas bei laboratorinius
tyrimus maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos srityse, todėl galima įvardinti šias
veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė:
5.1. valstybinės kontrolės ir priežiūros vykdymas. VMVT pavedimu ir nustatyta
tvarka pagal VMVT patvirtintus strateginius ir metinius veiklos planus bei programas, VMVT
vykdant kontrolės funkcijas maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei gyvūnų sveikatos ir gerovės
priežiūros, stebėsenos ir kontrolės srityse, atlieka:
5.1.1. gyvūnų mėginių bakteriologinius, parazitologinius, patologinius anatominius,
virusologinius, serologinius tyrimus, siekdamas įvertinti gyvūnų sveikatą ir užtikrinti gyvūnų
užkrečiamųjų ligų priežiūros, likvidavimo, kontrolės ir prevencijos priemonių įgyvendinimą;
5.1.2. gyvūnų, maisto ir pašarų bei jų priedų mėginių fizikinius, cheminius ir
toksikologinius, mikrobiologinius, radiologinius, juslinius, molekulinius ir kitus tyrimus,
reikalingus valstybinei kontrolei vykdyti;
5.1.3. medžiagų liekanų gyvūnuose, maisto produktuose, pašaruose ir vandenyje
tyrimus.
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5.2.
veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių
suteikimu ar apribojimu.
5.3.
NMVRVI priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar
savivaldybės įstaigos patvirtinimo, kuriems taip pat priskiriamas viešųjų pirkimų vykdymas.
6.
Įgyvendinant Programos 5.1. papunktyje nurodytą valstybės politiką, dalyvauja
NMVRVI padaliniai, nurodyti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto
administracijos struktūroje, patvirtintoje Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo
instituto direktoriaus 2012 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1A-8 „Dėl Nacionalinio maisto ir
veterinarijos rizikos vertinimo instituto administracijos struktūros patvirtinimo“.
7.
Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostatomis,
NMVRVI veikla priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
galimybė, todėl NMVRVI turi nuosekliai įgyvendinti Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025
metų programos nuostatas, priimdama teisės aktus, kuriais šalinamos prielaidos pasireikšti
korupcijai, bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, visuomeninėmis
organizacijomis, asociacijomis, didelį dėmesį skirdama NMVRVI padalinių vadovų, valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai) mokymui, susijusiam
su tarnybinės etikos ir antikorupcinio elgesio standartų ugdymu ir laikymusi, sudarydama palankias
sąlygas NMVRVI valstybės tarnautojams, darbuotojams, verslo ir visuomenės atstovams pranešti
apie korupcinio pobūdžio veikas NMVRVI sistemoje (NMVRVI interneto svetainėje sukurta
speciali forma, kurią užpildę asmenys gali informuoti NMVRVI apie NMVRVI dirbančių valstybės
tarnautojų ir darbuotojų veiksmus (neveikimą)).
III. PROGRAMOS STRATEGINIS TIKSLAS, KITI TIKSLAI, UŽDAVINIAI
8.
Strateginis Programos tikslas – sumažinti korupcijos mastą bei didinti skaidrumą ir
atvirumą NMVRVI.
9.
Programos tikslai ir uždaviniai:
9.2.
1 tikslas – siekti didesnio NMVRVI valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų
skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio atsparumo korupcijai:
9.2.1. 1 uždavinys – gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo NMVRVI kokybę,
9.2.2. 2 uždavinys – didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą
visuomenei,
9.2.3. 3 uždavinys – stiprinti atsparumą korupcijai;
9.3.
2 tikslas – užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą:
9.3.1. uždavinys – didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai, tiriant ir atskleidžiant
NMVRVI valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;
9.4.
3 tikslas – užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar
paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus:
9.4.1. uždavinys – stiprinti viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo viešumą ir skaidrumą;
9.5.
4 tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę
įsitraukti į antikorupcinę veiklą:
9.5.1. 1 uždavinys – plėtoti antikorupcinį švietimą NMVRVI,
9.5.2. 2 uždavinys – skatinti visuomenę pranešti apie NMVRVI darbuotojų galimai
padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.
IV. KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ TYRIMO NUOSTATOS
10.
Vienas iš būdų, skirtų kovoti su korupcija – operatyvus korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimų tyrimas ir atsakomybės neišvengiamumo principo užtikrinimas.
11.
Siekiant tinkamai ištirti korupcinio pobūdžio veikos požymių turintį NMVRVI
valstybės tarnautojo ar darbuotojo elgesį, būtina skatinti NMVRVI ir teisėsaugos institucijų
bendradarbiavimą:
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11.2.
įtariant, kad NMVRVI valstybės tarnautojas ar darbuotojas padarė tarnybinį (darbo
drausmės) nusižengimą (pažeidimą), pradėti jį tirti, vadovaujantis teisės aktais;
11.3.
įtariant, kad NMVRVI valstybės tarnautojas ar darbuotojas padarė tarnybinį (darbo
drausmės) nusižengimą (pažeidimą), turintį korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių,
informaciją ir tyrimo eigą perduoti atitinkamoms tarnyboms.
12.
Apie atliekamų tyrimų dėl galimai padarytų NMVRVI valstybės tarnautojų ar
darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų eigą informuojama NMVRVI vadovybė.
13.
NMVRVI kaupiama, sisteminama ir analizuojama informacija apie korupcijos
apraiškas NMVRVI sistemoje, kuria vadovaujantis koreguojamos kovos su korupcija NMVRVI
priemonės.
V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
14.
Už antikorupcinius veiksmus, įskaitant Programos nuostatų įgyvendinimą, kontrolę,
metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją yra atsakingas
NMVRVI direktorius ir kiti jo įgalioti NMVRVI valstybės tarnautojai ar darbuotojai. NMVRVI
direktoriaus įgalioti valstybės tarnautojai ar darbuotojai turi nuolat stiprinti savo gebėjimus
efektyviai veikti korupcijos prevencijos srityje.
15.
Programos nuostatas vykdo NMVRVI, atsižvelgdamas į savo korupcijos prevencijos
priemonių planą (toliau – planas), parengtą vadovaujantis šia Programa.
16.
Programoje nustatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti kiekvienų metų pirmąjį
ketvirtį NMVRVI sudaromas korupcijos prevencijos programos priemonių planas. Plane
nurodomos atitinkamiems korupcijos prevencijos tikslams ir uždaviniams pasiekti reikalingos
korupcijos prevencijos priemonės, už jų įgyvendinimą atsakingi NMVRVI padaliniai ir priemonių
vertinimo kriterijai.
17.
Už korupcijos prevencijos tikslams ir uždaviniams pasiekti nustatytų korupcijos
prevencijos priemonių įgyvendinimą atsakingi NMVRVI padaliniai.
18.
Už NMVRVI korupcijos prevenciją atsakingas NMVRVI direktorius.
19.
Kovos su korupcija rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybiniais ir
kokybiniais plane numatytų korupcijos prevencijos priemonių vertinimo kriterijais:
19.2.
plane numatytų įgyvendinti korupcijos prevencijos priemonių būkle (korupcijos
prevencijos priemonė įgyvendinta, iš dalies įgyvendinta, neįgyvendinta) ir skaičiumi;
19.3.
ištirtų korupcinio pobūdžio veiksmų (neveikimo) skaičiumi;
19.4.
plane nustatytų korupcijos prevencijos terminų laikymusi;
19.5.
priimtų teisės aktų skaičiumi;
19.6.
atitinkamų sričių, kuriuose gali pasireikšti korupcija, audito ataskaitų ar kitų
kompetentingų institucijų atliktų tyrimų išvadomis;
19.7.
kompetentingų institucijų kovos su korupcija rezultatyvumo vertinimu (procentais)
pagal atliekamas visuomenės nuomonės apklausas.
20.
Už duomenų, reikalingų nustatyti, ar Programos 19 punkte nurodyti kriterijai
pasiekti, surinkimą pagal kompetenciją atsako NMVRVI padaliniai, atsakingi už plane numatytų
korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą.
21.
Už plane numatytos priemonės įgyvendinimą atsakingi NMVRVI padaliniai kitų
kalendorinių metų pirmąjį ketvirtį pateikia ataskaitas NMVRVI direktoriaus įgaliotiems valstybės
tarnautojams ar darbuotojams apie plane numatytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą
praėjusiais metais.
22.
NMVRVI kitų kalendorinių metų pirmąjį ketvirtį pateikia VMVT direktoriaus
įgaliotiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams ataskaitą apie savo korupcijos prevencijos
programos priemonių plano įgyvendinimą praėjusiais metais.
23.
Programa įgyvendinama NMVRVI skirtomis valstybės biudžeto asignavimų
lėšomis. Programos priemonių įgyvendinimo biudžetinis finansavimas bus numatomas atsižvelgiant
į finansines galimybes.
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VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24.
Programos tikslai ir uždaviniai bei jos kitos nuostatos periodiškai peržiūrimos ir, jei
reikalinga, keičiamos.
____________________

