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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO

Ţemės

ūkio

sektoriaus

antikorupcinės

programos

įgyvendinimo

koordinavimo

komisija, patvirtinta ţemės ūkio ministro 2010 m.geguţės 12 d. įsakymu Nr. 3D-458 atliko
korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą Ţemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija)
veikloje.
Vadovaudamiesi Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 (Ţin., 2002, Nr. 98-4339),
7

punktu,

teikiame

Jums

informaciją

apie

korupcijos

pasireiškimo

tikimybę

ministerijos veikloje.
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2010 m. spalio 8 d.
įsakymu Nr. 3D-905 buvo patvirtinta Ţemės ūkio sektoriaus antikorupcinė programa ir
Ţemės ūkio sektoriaus antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas (2010 - 2011 m.).
Be to, nuo 2010 metų liepos mėn. visa informacija, susijusi su korupcijos klausimais, pateikiama
ministerijos interneto svetainės puslapyje. Šiame internetiniame puslapyje numatoma skelbti gautus
skundus

dėl

galimų

korupcijos

apraiškų,

taip

pat

informaciją

apie

planuojamus

viešuosius pirkimus.
Paţymėtina, kad atliekant analizę, kaip ministerijos struktūriniai padaliniai laikotarpiu nuo
2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. liepos 1 d. įgyvendino Ţemės ūkio sektoriaus antikorupcinės
programos įgyvendinimo priemonių planą (2009–2010 m.), nustatyta, kad minėtu laikotarpiu
korupcijos atvejų nepasitaikė. Ministro įsakymų projektai nustatyta tvarka derinami su
Konkurencijos taryba, socialiniais-ekonominiais partneriais, įvairių sektorių specialistais, su kitomis
valstybės institucijomis, kurių veikla apima rengiamo arba atnaujinamo teisės akto reglamentavimo
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sritis, rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka.
Teikiame Jums Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Ţemės ūkio ministerijos (toliau –
Agentūra) medţiagą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo administruojant Lietuvos
kaimo plėtros 2007-2013 metų programos ketvirtosios krypties „Leader metodo įgyvendinimas"
priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" (pridedama).
PRIDEDAMA:
1. Ministerijos 2010-10-15 išvada Nr. 2D-5514 (3.25) ,,Dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės“ ir ,,Korupcijos pasireiškimo tikimybės 2009-07-01 – 2010-06-30 administruojant
priemonę „Teisinis realizuojamų ţemės ūkio produkcijos kainų reglamentavimas ir tvirtinimas"
vertinimo lapai, iš viso 15 lapų; 1 komp. diskas (CD-RW).
2. Agentūros rašto 2010-10-05 Nr. BR6-(14.4)-6605, 2010-10-05 išvados Nr. BR18-204
,,Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“ ir ,,Korupcijos pasireiškimo tikimybės 2009-07-01 –
2010-06-30 administruojant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos ketvirtosios
krypties „Leader metodo įgyvendinimas" priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“
vertinimo lapų kopijos, iš viso 11 lapų; 1 kompaktinis diskas (CD-RW).
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