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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601
„Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Ţin., 2002, Nr. 98-4339) ir
atsiţvelgiant į Ţemės ūkio sektoriaus antikorupcijos programos įgyvendinimo planą (2010-2011
m.), patvirtintą Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 373
(Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2010 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 3D-905 redakcija),
Ţemės ūkio ministerijoje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas, nustatytos Ţemės
ūkio ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklos sritys, kuriose egzistuoja
korupcijos apraiškų tikimybė.
Ţemės ūkio ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos apraiškų tikimybė, nustatymą ir korupcijos pasireiškimo tikimybės
įvertinimą atliko Ţemės ūkio sektoriaus antikorupcinės programos įgyvendinimo koordinavimo
komisija, patvirtinta Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2005 m. vasario 8 d. įsakymu Nr.
3D-62 (Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2011 m. balandţio 4 d. įsakymo Nr. 3D-287
redakcija) (toliau – Komisija). Komisija savo darbe vadovavosi prieš tai minėtais teisės aktais, taip
pat Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. geguţės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 (Ţin., 2011, Nr.
60-2877) (toliau – Rekomendacijos). Analizuotas 2010-2011 m. laikotarpis. Nagrinėtos Ţemės ūkio
ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklos sritys – leidimų, licencijų,
paţymėjimų, sertifikatų išdavimas, nuosavybės teisių atkūrimas į ţemę, mišką ir vandens telkinius,
valstybinės ţemės nuoma ir pardavimas. Analizė atlikta dokumentiniu būdu, formaliuoju ir
palyginimo metodais, analizuojant Ţemės ūkio ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų
nuostatus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ţemės
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ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, kuriais savo darbe vadovaujasi darbuotojai, atlikdami
savo funkcijas. Perţiūrėtos įstaigų interneto svetainės, juose talpinama informacija, jos aktualumas.
Nustatant įstaigos visų veiklos sričių atitiktį Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytiems kriterijams, šiuo atveju atsiţvelgus į Nacionalinės ţemės
tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos veiklos sritis, įvertintas Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 punkte numatytas kriterijus – ‚,Daugiausia priima
sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“, taip pat
atsiţvelgus į institucijų leidimų, licencijų, paţymėjimų, sertifikatų išdavimą, įvertintas Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatytas kriterijus –
„Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu“.
Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos veiklos sričių įvertinimas
Įvertinant Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos veiklos sritis –
nuosavybės teisių atkūrimą į ţemę, mišką ir vandens telkinius, valstybinės ţemės nuomą ir
pardavimą, nagrinėjami šie teisės aktai: Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas (Ţin., 1997, Nr. 65-1558); Lietuvos Respublikos ţemės
reformos įstatymas (Ţin., 1997, Nr. 69-1735); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo
29 d. nutarimas Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ (Ţin., 1997, Nr. 90-2256);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl valstybinės
ţemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“ (Ţin., 2005, Nr. 1134121); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 1443 „ Dėl
valstybinės ţemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ (Ţin., 2004, Nr. 167-6129;
2010, Nr. 158-8044); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 236 „
Dėl valstybinės ţemės ūkio paskirties ţemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Ţin., 2003, Nr. 18-780;
2004, Nr. 175-6483); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birţelio 2 d. nutarimas Nr. 692
„Dėl naujų kitos paskirties valstybinės ţemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Ţin., 1999, Nr. 501608); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 260 „Dėl naudojamų
kitos paskirties valstybinės ţemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (Ţin., 1999, Nr. 25-706; 2004, Nr.
167-6128; 2011, Nr. 53-2551).
Išnagrinėjus teisės aktus, išsiaiškinti nuosavybės teisių atkūrimo į ţemę, mišką ir vandens
telkinius, valstybinės ţemės nuomos ir pardavimo procesai:
1. Piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į ţemę, mišką ir vandens telkinius nagrinėja
Nacionalinė ţemės tarnyba prie Ţemės ūkio ministerijos. Prašymai dėl nuosavybės teisių atkūrimo
būdo (ţemės, miško ploto grąţinimo) priėmimo pateikiami: dėl nuosavybės teisių atkūrimo į ţemę,

3
mišką, vandens telkinius – Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos teritorinių
padalinių vadovams pagal ţemės, miško, vandens telkinių buvimo vietą. Piliečių prašymus atkurti
nuosavybės teises į ţemę, mišką ir vandens telkinius nagrinėja Ţemėtvarkos skyriai pagal ţemės,
miško ar vandens telkinio buvimo vietą. Sprendimus dėl nuosavybės teisių į ţemę, mišką ir vandens
telkinius atkūrimo priima Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos vadovas arba
jo įgaliotas Ţemėtvarkos skyriaus vedėjas (atskiras įsakymas dėl nuosavybės teisių į ţemę, mišką ir
vandens telkinius atkūrimo nepriimamas). Ţemėtvarkos skyriaus vedėjas Nacionalinės ţemės
tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbia piliečių, pageidaujančių gauti
neatlygintinai nuosavybėn naujus ţemės sklypus mieste, eilę. Ţemėtvarkos skyriaus vedėjas
Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbia ir
informaciją apie savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktus naujų ţemės sklypų mieste,
suprojektuotų perduoti neatlygintinai nuosavybėn, detaliuosius planus.
2. Sprendimus parduoti valstybinės ţemės sklypus, kurie neperduoti patikėjimo teise
kitiems subjektams, priima ir valstybinės ţemės pirkimo-pardavimo sutartis pasirašo Nacionalinės
ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas.
Ţemės sklypų pardavimą organizuoja Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos
teritorinis padalinys. Sprendimas parduoti ţemės sklypą turi būti priimtas ne vėliau kaip per 6
mėnesius nuo ţemės valdos projekto ar kito teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos.
Valstybinės ţemės pirkimo-pardavimo sutartį pasirašo Nacionalinės ţemės tarnybos vadovas arba
jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas. Ši sutartis tvirtinama notaro.
3. Sprendimą išnuomoti valstybinės ţemės sklypus, išskyrus tuos ţemės sklypus, kurie
perduoti patikėjimo teise kitiems subjektams, turintiems teisę juos išnuomoti, priima ir valstybinės
ţemės nuomos sutartis pasirašo Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos vadovas
arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas. Kai ţemės sklypus išnuomoja Nacionalinė ţemės
tarnyba, ţemės sklypų nuomą organizuoja Nacionalinės ţemės tarnybos teritorinis padalinys.
Sprendimas išnuomoti ţemės sklypą turi būti priimtas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo ţemės
valdos projekto ar kito teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos.
Nustatyta, kad Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos direktorius
įgaliojo tarnybos teritorinių Ţemėtvarkos skyrių vedėjus priimti sprendimus atkurti nuosavybės
teises, suteikti nuosavybėn neatlygintinai valstybinės ţemės sklypus, taip pat Lietuvos Respublikos
piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 8 dalyje
nustatytais atvejais priimti sprendimus padidinti grąţintiną ţemės sklypo plotą; priimti sprendimus
dėl Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomų valstybinės
ţemės sklypų: parduoti valstybinės ţemės sklypus ir sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis; išnuomoti
valstybinės ţemės sklypus ir sudaryti nuomos sutartis, jas pakeisti bei nutraukti. Teritorinių

4
ţemėtvarkos skyrių vedėjai yra įgalioti parengti ir pasirašyti dokumentus, reikalingus nurodytiems
sprendimams priimti ir įgyvendinti.
Korupcijos rizikos veiksniai, t. y. sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, galinčios sudaryti prielaidas
korupcijai – įgaliojimas teritorinių ţemėtvarkos skyrių vedėjams priimti sprendimus dėl
nagrinėjamų veiklos sričių. Tokie sprendimai priimami vienasmeniškai, kadangi jiems nereikia
kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Tai yra prieţastis, kuri gali turėti įtakos
korupcijos pasireiškimo tikimybės egzistavimui.
Išanalizavus minėtąsias Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos veiklos
sritis, faktines aplinkybes, galiojančius teisės aktus, galima konstatuoti, kad atitinkamose veiklos
srityse korupcijos tikimybė egzistuoja.
Leidimų, licencijų, paţymėjimų, sertifikatų išdavimo įvertinimas
Analizuota leidimų, licencijų, paţymėjimų, sertifikatų išdavimo tvarka Valstybinėje gyvulių
veislininkystės prieţiūros tarnyboje prie Ţemės ūkio ministerijos, Valstybinėje augalininkystės
tarnyboje prie Ţemės ūkio ministerijos, Nacionalinėje ţemės tarnyboje prie Ţemės ūkio ministerijos
ir Valstybinėje mašinų bandymo stotyje prie Ţemės ūkio ministerijos.
1. Valstybinėje gyvulių veislininkystės tarnyboje prie Ţemės ūkio ministerijos nagrinėtas
licencijų gyvulių sėklintojams išdavimas. Nustatyta, kad Valstybinėje gyvulių veislininkystės
prieţiūros tarnyboje prie Ţemės ūkio ministerijos šių licencijų išdavimas atliekamas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl licencijų
gyvulių sėklinimo centrų, kergimo punktų bei embrionų ir kiaušialąsčių persodinimo įmonių veiklai
išdavimo tvarkos, reikalavimų gyvulių sėklinimo centrams, kergimo punktams bei embrionų ir
kiaušialąsčių persodinimo įmonėms, jų personalui ir įrangai, licencijų gyvulių sėklintojams
išdavimo ir sėklintojų bei embrionų persodinimo kursų organizavimo tvarkos“ (Ţin. 2000, Nr. 852604; 2010, Nr. 23-1090). Vadovaujantis patvirtinta tvarka, apie licencijos išdavimą sprendţia
Valstybinės gyvulių veislininkystės prieţiūros tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos viršininko
įsakymu sudaryta komisija, taigi sprendimas dėl licencijos išdavimo nėra vienasmeniškas.
Asmenys, pageidaujantys gauti leidimą, dokumentus gali pateikti paštu, el. paštu. Darytina išvada,
kad licencijos išdavimą nustatantis teisės aktas konkrečiai nustato sprendimo priėmimo eigą,
kriterijus, terminus, sprendimą priimančius subjektus. Komisija 2011-08-17 raštu Nr. 2D-4123
(3.19) kreipėsi į Valstybinę gyvulių veislininkystės prieţiūros tarnybą prie Ţemės ūkio ministerijos
su prašymu pateikti informaciją apie šioje įstaigoje atliktus veiksmus dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės 2010-2011 metais nustatymo. Taip pat 2011-09-02 raštu Nr. 2D-4351 (3.19) buvo
prašoma detalesnės informacijos, ar įstaigoje 2010-2011 m. buvo atliekamas korupcijos
pasireiškimo tikimybės vertinimas leidimų, licencijų, paţymėjimų, sertifikatų išdavimo srityje.
2011-09-07 d. gautas atsakymas, kuriame nurodyta, kad minėtoji institucija organizuoja valstybės
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tarnautojų mokymus, susijusius su antikorupcine veikla, kurie bus įgyvendinti iki 2011 m. IV
ketvirčio, taip pat pateikiama pozicija, kad leidimų išdavimo tvarka institucijoje yra aiški ir skaidri.
Manome, kad atitinkamose veiklos srityse korupcijos tikimybė egzistuoja, tačiau remiantis esančiais
teisės aktais ši sritis yra valdoma.
2. Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Ţemės ūkio ministerijos, remiantis Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytais
kriterijais, darytina išvada, kad tam tikrose tarnybos veiklos srityse egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nes pagrindinės tarnybos funkcijos yra: kontrolės ar prieţiūros vykdymas,
tarnybos veikla yra susijusi su leidimų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu, tarnyba
daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo, kartais tarnybos veikloje naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti
informacija. Korupcijos pasireiškimo tikimybę tarnybos veiklos srityse labiausiai gali sąlygoti
ţmogiškasis faktorius (pareigūnų piktnaudţiavimo galimybė) ir vienasmeniškas sprendimų, kuriems
nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimas. Tuo pačiu atkreiptinas
dėmesys, kad teisės aktai, reglamentuojantys tarnybos veiklą srityse, kuriose egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė, pakankamai išsamiai ir aiškiai reglamentuoja sprendimų priėmimo ir
veiksmų atlikimo tvarką, yra aiškiai nustatyti sprendimo priėmimo kriterijai ir terminai, sprendimus
priimantys subjektai ir jų įgaliojimai. Jau minėtais Ţemės ūkio ministerijos raštais buvo prašyta
pateikti informaciją apie šioje įstaigoje atliktus veiksmus dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
2010-2011 metais nustatymo. Atsakyme nurodyta, kad teisės aktai, reglamentuojantys tarnybos
veiklą, periodiškai perţiūrimi bei prireikus vykdomas teisinio reglamentavimo spragų ir kolizijų
taisymas. Paţymėtina, kad šiuo metu tarnyboje pirmą kartą vyksta korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymas, kurį atlieka tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta Kovos su korupcija
Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Ţemės ūkio ministerijos programos įgyvendinimo
koordinavimo komisija.
3. Atsakydama į minėtuosius Ţemės ūkio ministerijos raštus Valstybinė mašinų bandymų
stotis prie Ţemės ūkio ministerijos nurodė, kad dirba vadovaudamasi Mašinų sertifikavimo įstaigos
ir Bandymų laboratorijos „Kokybės vadovais“, parengtais atsiţvelgiant į Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnį. Yra paskirti darbuotojai, kurie kontroliuoja ir tikrina
įstaigos veiklą, susijusią su bandymų vykdymu ir produktų sertifikavimu, nustatytas jų atsakomybės
laipsnis. Bandymų veiklos objektyvumą ir nešališkumą uţtikrina tai, kad bandymus atliekančių
darbuotojų veikla nesusieta finansiniu, organizaciniu ar kitokiu būdu su bandomųjų objektų
konstravimu, gamyba ar realizavimu. Išnagrinėjus įstaigos skelbiamus mašinų sertifikavimo
nuostatus, galime teigti, kad atliekami veiksmai yra išdėstyti nuosekliai ir aiškiai, nustatyta
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apskundimo tvarka. Galime konstatuoti, kad dėl savo veiklos specifikos šioje įstaigoje korupcijos
tikimybė egzistuoja, tačiau ji yra kontroliuojama.
4. Nacionalinė ţemės tarnyba prie Ţemės ūkio ministerijos yra atsakinga uţ kvalifikacijos
paţymėjimų ţemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimą bei geodezininko ir matininko
kvalifikacijos

paţymėjimų

išdavimą.

Kvalifikacijos

paţymėjimų

ţemėtvarkos

planavimo

dokumentus rengiantiems asmenims išdavimo tvarką reglamentuoja Kvalifikacijos paţymėjimų
ţemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo
sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1290 (Ţin., 2004, Nr. 153-5580; 2011, Nr. 632993). Rengiant šio nutarimo naujos redakcijos projektą, atliktas projekto antikorupcinis vertinimas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 16 punkto
nuostatomis ir Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 (Ţin., 2003, Nr. 23-975),
nuostatomis. Atsakydama į minėtuosius Ţemės ūkio ministerijos raštus Nacionalinė ţemės tarnyba
prie Ţemės ūkio ministerijos paţymėjo, kad atlikus antikorupcinį vertinimą ir apskaičiavus
korupcijos pasireiškimo minėto nutarimo reguliavimo srityje rizikos mastą, buvo nustatyta, kad jis
yra minimalus – 0,11. Matininkų kvalifikacijos paţymėjimų išdavimo tvarką reglamentuoja
Matininko kvalifikacijos paţymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1805
(Ţin., 2002, Nr. 112-5000; 2008, Nr. 33-1176; 2011, Nr. 24-1154). Geodezininkų kvalifikacijos
paţymėjimų išdavimo tvarką nustato Geodezininko kvalifikacijos paţymėjimų išdavimo, galiojimo
sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010
m. gruodţio 22 nutarimu Nr. 1853 (Ţin., 2010 Nr. 158-8043). Rengiant minėtus nutarimus,
antikorupcinis vertinimas atliktas. Galiojantis kvalifikacijos paţymėjimų išdavimo teisinis
reglamentavimas sumaţina korupcijos pasireiškimo galimybes, kadangi visos procedūros, susijusios
su paţymėjimų išdavimu, atliekamos viešai. Matininkų ir geodezininkų profesinių ţinių patikrinimo
klausimai yra skelbiami interneto svetainėje www.nzt.lt, o asmenų, siekiančių gauti matininko ar
geodezininko kvalifikacinius paţymėjimus, profesines ţinias tikrina tarnybos direktoriaus sudaryta
komisija, t. y. ne vienas asmuo. Kvalifikacijos paţymėjimai išduodami tarnybos direktoriaus
sprendimu ir registruojami paţymėjimų registre, kuris skelbiamas tarnybos internetinėje svetainėje.
Atsiţvelgiant į tai, kas nurodyta, darytina išvada, kad matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos
paţymėjimų išdavimo srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja, tačiau yra valdoma.
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Išvados ir rekomendacijos
1. Dėl Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos.
Manome, kad 2011-2012 metais galėtų būti tobulinami teisės aktai, reglamentuojantys nagrinėtų
veiklos sričių sprendimų priėmimo klausimus. Įgaliotųjų teritorinių padalinių vadovų priimti
sprendimai atrankos būdu galėtų būti patikrinami tam įgaliotų Nacionalinės ţemės tarnybos prie
Ţemės ūkio ministerijos darbuotojų, įvertinant jų pagrįstumą ir teisingumą. Siekiant didinti
atliekamų veiksmų ir priimamų sprendimų skaidrumą, siūlytume internetinėje Nacionalinės ţemės
tarnybos prie Ţemės ūkio ministerijos svetainėje prie kiekvieno skelbiamo sprendimo nurodyti
apskundimo tvarką, terminus, atitinkamą veiksmą atlikusio ar sprendimą priėmusio asmens
duomenis. Pageidautina, kad internetinėje erdvėje būtų matomos ne tik pretendentų į ţemės sklypus
eilės, bet ir informacija, į kokį sklypą kurie asmenys pretenduoja, kiek jų yra į konkretų sklypą,
nurodant jų eiliškumo kriterijus.
2. Dėl leidimų, licencijų, paţymėjimų, sertifikatų išdavimo.
Manome, kad kiekvienoje institucijoje turėtų būti patvirtinti konkretūs šios veiklos aprašai,
atitinkamo veiksmo atlikimo terminai, aiškūs, nedviprasmiški kriterijai, atitinkamo dokumento
išdavimo schemos, nustatyta atsakomybė atitinkamą sprendimą priėmusiam asmeniui ar komisijai,
taip pat numatytas nešališkas vidaus kontrolės mechanizmas dėl visų atliktų veiksmų ar atsitiktinės
atrankos būdu atrinktų veiksmų. Atlikus vidaus kontrolės veiksmus apie jos rezultatus turėtų būti
viešai paskelbiama atitinkamos institucijos internetinėje svetainėje.
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