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Eil.
Nr.
1.

Tikslas

Uždavinys

Priemonė

Siekti didesnio
Nacionalinio maisto
ir veterinarijos rizikos
vertinimo instituto
(toliau – NMVRVI)
valdymo efektyvumo,
sprendimų ir
procedūrų skaidrumo,
viešumo ir
atskaitingumo
visuomenei, didesnio
atsparumo korupcijai

1.1. gerinti
administracinių ir
viešųjų paslaugų
teikimo NMVRVI
kokybę

1.1.1. NMVRVI
interneto svetainėje
pateikti aktualią ir
išsamią informaciją apie
NMVRVI teikiamas
administracines
paslaugas – maisto
tvarkymo subjektų ir
geriamojo vandens
tiekėjų ir Valstybinės
maisto ir veterinarijos
tarnybos laboratorijų
veiklos vertinimą;
viešąsias paslaugas –
laboratorinių tyrimų
atlikimą bei
laboratorinių tyrimų
rezultatų vertinimą

Įvykdymo
terminas
Nuolat

Už įgyvendinimą
atsakingas NMVRVI
padalinys
Informacijos ir duomenų
analizės skyrius

Priemonės vertinimo
kriterijai
NMVRVI interneto
svetainėje nurodomas
informacijos apie
NMVRVI teikiamas
administracines ir
viešąsias paslaugas
aktualumas, pateiktos
informacijos atnaujinimų
skaičius
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1.2. didinti
sprendimų ir
procedūrų
skaidrumą,
viešumą ir
atskaitingumą
visuomenei

1.3. stiprinti
atsparumą
korupcijai

1.1.2. teikti siūlymus dėl
NMVRVI teikiamų
administracinių ir
viešųjų paslaugų
tobulinimo

Nuolat

Visi NMVRVI skyriai

Pateiktų pasiūlymų,
kuriais siekiama
NMVRVI teikiamų
administracinių ir viešųjų
paslaugų tobulinimo,
skaičius

1.2.1. vertinti
antikorupciniu požiūriu
rengiamų teisės aktų
projektus, kuriems toks
vertinimas nustatytas
įstatymuose ar kituose
teisės aktuose

Nuolat

Teisės ir personalo skyrius

Antikorupciniu požiūriu
įvertintų teisės aktų
projektų skaičius

1.2.2. NMVRVI
interneto tinklalapyje
skelbti NMVRVI
finansinių ataskaitų
rinkinius
1.2.3. NMVRVI
tinklalapyje skelbti
informaciją apie
NMVRVI valstybės
tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo
sutartį (toliau –
darbuotojai), tarnybines
komandiruotes
1.3.1. užtikrinti viešųjų
ir privačių interesų
derinimą NMVRVI
1.3.2. atlikti NMVRVI
vykdomos veiklos
vidaus auditus,

I-II ketv.

Finansų skyrius
Informacijos ir duomenų
analizės skyrius

NMVRVI tinklalapyje
paskelbtų finansinių
ataskaitų rinkinių skaičius

Nuolat

Informacijos ir duomenų
analizės skyrius

NMVRVI tinklalapyje
paskelbtų NMVRVI
darbuotojų komandiruočių
skaičius

Nuolat

Teisės ir personalo skyrius

Pateiktų deklaracijų (jų
pakeitimų) skaičius

Nuolat

Kokybės vadybos skyrius

Atliktų NMVRVI
vykdomos veiklos vidaus
auditų skaičius
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2.

Užtikrinti
atsakomybės
neišvengiamumo
principo taikymą

2.1. didinti ir
formuoti
nepakantumą
korupcijai, tiriant
ir atskleidžiant
NMVRVI
valstybės
tarnautojų ir
darbuotojų
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas
veikas

poauditinės veiklos
stebėseną, pateiktų
vidaus audito
rekomendacijų
įgyvendinimo priežiūrą
1.3.3. Teikti NMVRVI
darbuotojams
pranešimus apie
korupcijos prevencijos
teisės aktų pakeitimus
1.3.4. Parengti
NMVRVI darbuotojų
mokymų planą
2.1.1. tirti pranešimus
apie galimus NMVRVI
darbuotojų korupcijos
atvejus
2.1.2. įtarus (gavus
informacijos) NMVRVI
darbuotoją padarius
tarnybinį ar darbo
drausmės pažeidimą,
atlikti tokio pažeidimo
tyrimą
2.1.3. įtarus, kad
NMVRVI darbuotojo
tarnybinis ar darbo
drausmės pažeidimas
turi korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos
požymių, perduoti visą
medžiagą atsakingoms
institucijoms

Nuolat
(esant
teisės aktų
pakeitima
ms)
Kasmet

Teisės ir personalo skyrius

Nuolat

NMVRVI korupcijos
prevencijos komisija

Nuolat

Teisės ir personalo skyrius

Nuolat

Teisės ir personalo skyrius

Kokybės vadybos skyrius

Laiku ir tinkamai
įgyvendintų bei
neįgyvendintų vidaus
audito rekomendacijų
santykis ir skaičius
NMVRVI darbuotojų
informavimas

Parengtas NMVRVI
darbuotojų mokymų
planas
Ištirtų pranešimų apie
galimus NMVRVI
darbuotojų korupcijos
atvejus skaičius
Atliktų tarnybinių ar darbo
drausmės patikrinimų
skaičius

NMVRVI darbuotojų, dėl
kurių buvo kreiptasi į
atitinkamas institucijas,
skaičius
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3.

Užtikrinti sąžiningą
konkurenciją, skaidrų
ir racionalų prekių,
darbų ar paslaugų
pirkimą vykdant
viešuosius pirkimus

3.1. stiprinti
viešųjų pirkimų
organizavimo ir
atlikimo viešumą ir
skaidrumą

3.1.1. informacijos apie
NMVRVI pirkimus
skelbimas Centrinėje
viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje
(toliau – CVPIS),
Centriniame viešųjų
pirkimų portale (toliau –
CVPP) ir NMVRVI
interneto svetainėje
3.1.2. duomenų apie
tiekėjus, kurie neįvykdė
ar netinkamai vykdė
pirkimo sutartį,
skelbimas
https://vpt.lrv.lt ir tokių
tiekėjų pasiūlymų
atmetimas
3.1.3. Didinti
profesionalių pirkimų
specialistų skaičių ir
stiprinti jų kompetenciją

Nuolat

3.1.4. Tiekėjų
konkurencijos, viešumo
didinimas

Teisės ir personalo skyrius

NMVRVI viešųjų
pirkimų, paskelbtų CVPIS
ir NMVRVI interneto
svetainėje, skaičius
NMVRVI viešųjų pirkimų
sutarčių, paskelbtų CVPP,
skaičius

Nuolat

Teisės ir personalo skyrius

NMVRVI https://vpt.lrv.lt
paskelbtų tiekėjų, kurie
neįvykdė ar netinkamai
vykdė pirkimo sutartį, ir
tokių tiekėjų atmestų
pasiūlymų skaičius

Iki IV
ketv.
pabaigos

Teisės ir personalo skyrius

Bent vienam darbuotojui
įgyti pirkimų specialisto
pažymėjimą

I- IV ketv.

Visi NMVRVI skyriai

Vykdyti rinkos
konsultacijas, jeigu per
paskutinius 12 mėnesių
atliekant paskutinį tokių
pačių ar panašių prekių,
paslaugų ar darbų pirkimą,
apie kurį buvo privaloma
skelbti, išskyrus mažos
vertės pirkimą, nebuvo
gauta nė viena arba gauta
tik viena tinkama paraiška
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ar pasiūlymas
4.

Didinti visuomenės
nepakantumą
korupcijai ir skatinti
visuomenę įsitraukti į
antikorupcinę veiklą

4.1. plėtoti
4.1.1. NMVRVI
I ketv.
antikorupcinį
interneto svetainėje
švietimą NMVRVI skelbti NMVRVI
korupcijos prevencijos
programą, NMVRVI
korupcijos prevencijos
programos priemonių
planą, metinę korupcijos
prevencijos analizę ir už
korupcijos prevenciją
atsakingų NMVRVI
darbuotojų ir įstaigų, į
kurias turi kreiptis
asmuo, susidūręs su
korupcinio pobūdžio
veikla, kontaktinius
duomenis
4.1.2. nustatytų
Nuolat
korupcijos atvejų
paviešinimas NMVRVI
interneto svetainėje ir
(ar) kitose visuomenės
informavimo priemonėse
4.2. skatinti
4.2.1. sudaryti sąlygas
Nuolat
visuomenę pranešti fiziniams ir juridiniams
apie NMVRVI
asmenims NMVRVI
darbuotojų galimai interneto svetainėje
padarytas
anonimiškai ar
korupcinio
neanonimiškai
pobūdžio
informuoti apie
nusikalstamas
NMVRVI darbuotojų
veikas
galimus korupcinio
pobūdžio pažeidimus

Informacijos ir duomenų
analizės skyrius

NMVRVI interneto
svetainėje paskelbta
aktuali NMVRVI
korupcijos prevencijos
programa, korupcijos
prevencijos programos
priemonių planas ir už
korupcijos prevenciją
atsakingų NMVRVI
darbuotojų ir įstaigų, į
kurias turi kreiptis asmuo,
susidūręs su korupcinio
pobūdžio veikla,
kontaktiniai duomenys

Informacijos ir duomenų
analizės skyrius

Paviešintų nustatytų
korupcijos atvejų
NMVRVI skaičius

Informacijos ir duomenų
analizės skyrius
Kokybės vadybos skyrius

Pranešimų apie galimus
NMVRVI darbuotojų
korupcijos atvejus, gautų
NMVRVI interneto
svetainėje, skaičius
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4.3. Viešumo
užtikrinimas.
Visuomenės
pasitikėjimo
NMVRVI
didinimas

4.3.1. NMVRVI
interneto svetainėje
paskelbti informaciją
apie atsakomybę už
korupcinio pobūdžio
teisės pažeidimus

Nuolat

______________________

Informacijos ir duomenų
analizės skyrius

Informaciniai pranešimai

