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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIMO VERSLO IR RINKŲ PLĖTROS AGENTŪROS 2020–2025 

M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau – Agentūra) 2020–

2025 m. korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2020–2025 metų programa1 (toliau – Nacionalinė 

programa), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2020–2025 metų antikorupcine programa2, 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (toliau – KPĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų 

ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (toliau – Interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymas) bei kitais teisės aktais. 

2. Programoje nustatyti bendrieji korupcijos prevencijos tikslai, uždaviniai ir vertinimo 

kriterijai, principai, korupcijos prevencijos priemonės, Programos formavimo ir įgyvendinimo 

subjektai bei atsakomybė. 

 

II SKYRIUS  

SĄVOKOS   

 

3. Interesų konfliktas – suprantamas taip, kaip apibrėžtas Interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatyme, t. y. situacija, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar 

vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kurie 

susiję ir su jo privačiais interesais. 

4. Kyšininkavimas – paties darbuotojo ar per tarpininką pažadėjimas ar susitarimas 

priimti neteisėtą ar nepagrįstą atlygį (materialų ar nematerialių, turintį ekonominę vertę rinkoje ar jos 

neturintį), t. y. kyšį už pageidaujamą veiką, taip pat reikalavimas ar provokavimas duoti kyšį bei kyšio 

priėmimas.  

5. Korupcija – piktnaudžiavimas užimama padėtimi, siekiant naudos sau ar kitam 

asmeniui. 

6. Korupcijos prevencija – suprantama taip, kaip apibrėžta KPĮ, t. y. korupcijos 

priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, 

taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

7. Papirkimas – bet kurio asmens, paties ar per tarpininką, pasiūlymas, pažadėjimas, 

susitarimas duoti neteisėtą ar nepagrįstą atlygį (materialų ar nematerialių, turintį ekonominę vertę 

rinkoje ar jos neturintį) ar tokio atlygio davimas darbuotojui ar trečiajam asmeniui.  

8. Prekyba poveikiu – neteisėti darbuotojo veiksmai, pasinaudojant savo pareigomis, 

suteiktais įgaliojimais, giminystės ryšiais ir (ar) pažintimis darbo aplinkoje, ar kita tikėtina įtaka, 

 
1 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos 

nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“. 
2 Patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 3D-71 „Dėl Žemės ūkio 

ministerijos 2020–2025 metų antikorupcinės programos patvirtinimo“ . 



siekiant paveikti kitus darbuotojus, kitas įmones, įstaigas ar organizacijas, kad pastarieji teisėtai ar 

neteisėtai veiktų (arba atvirkščiai – neveiktų), vykdydami savo įgaliojimus.  

9. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka KPĮ ir kituose teisės aktuose vartojamas 

sąvokas.  

10. Programos galiojimo laikotarpis: 2020–2025 metai.  
 

III SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  
 

11. Programos tikslas – mažinti korupcijos pasireiškimo riziką Agentūros veikloje ir gebėti 

ją valdyti. 

12. Pagrindiniai Programos uždaviniai:  

12.1. didinti darbuotojų ir visuomenės pasitikėjimą Agentūra;  

12.2. užtikrinti vadovų ir darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimą; 

12.3. užtikrinti korupcijos rizikos veiksnių nustatymą ir šalinimą arba jų minimizavimą; 

12.4. apibrėžti reikalavimus, užtikrinančius sąžiningus ir skaidrius santykius tarp Agentūros 

darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių.   

 

IV SKYRIUS  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRINCIPAI 

 

13. Agentūra, formuodama ir įgyvendindama Programą vadovaujasi šiais principais:  

14. Teisėtumo principas. Korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant 

pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą.  

15. Visuotinio privalomumo principas. Korupcijos prevencijos subjektais yra visi asmenys. 

Tai reiškia:  

15.1. nuolatinį darbuotojų informavimą apie Agentūros įgyvendinamą Programą ir jų 

įtraukimą į korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą;  

15.2. asmeninį vadovų pavyzdį. Tai yra esminis nepakantumo korupcijai kultūros 

Agentūroje formavimo veiksnys ir efektyvios antikorupcinės vadybos sistemos įgyvendinimas.  

15.3. darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių įsitraukimas bei bendradarbiavimas įgyvendinat 

bendras ir (ar) atskiras korupcijos prevencijos priemones bei antikorupcinių įsipareigojimų 

laikymasis.  

16. Sąveikos principas. Korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas 

derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija 

ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą.  

17. Pastovumo principas. Nuolatinis ir proporcingas korupcijos prevencijos priemonių 

įgyvendinimas ir jų veiksmingumo užtikrinimas. Tai reiškia:  

17.1. korupcijos prevencijos priemonių, skirtų mažinti korupcijos rizikas, kūrimas ir 

diegimas, atsižvelgiant į nustatytų korupcinių rizikų lygį;  

17.2. siekiant gerinti antikorupcinę vadybos sistemą, Agentūra reguliariai atlieka 

įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių kontrolę ir vykdomas jų veiksmingumo vertinimas.  

18. Atsakomybės neišvengiamumo principas. Kiekvienas darbuotojas, padaręs korupcinio 

pobūdžio veiką, neatsižvelgiant į einamas pareigas, atliekamas darbo pareigas, nuopelnus Agentūrai, 

atsako teisės aktų nustatyta tvarka. Kai pažeidimas turi nusikalstamos veikos požymių, apie tai visada 

pranešama kompetentingoms institucijoms.  

 

V SKYRIUS  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 



 

19. Korupcijos prevencijos priemonės yra šios: 

19.1.  korupcijos rizikos analizė; 

19.2.  kovos su korupcija programos; 

19.3. teisės aktuose nustatyto ar teisės aktų projektais numatomo teisinio reguliavimo 

poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas); 

19.4.  informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės 

įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose 

teikia Lietuvos Respublika, pateikimas; 

19.5.  informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams; 

19.6   visuomenės švietimas ir informavimas; 

19.7.  nustatytų korupcijos atvejų viešas paskelbimas; 

19.8.  pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas; 

19.9.  kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės. 

 

VI SKYRIUS  

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR ATSKAITOMYBĖ 

 

20. Programos įgyvendinimą organizuoja ir Priemonių plano įgyvendinimo stebėseną bei 

kontrolę vykdo Agentūros direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už korupcijos 

prevenciją Agentūroje.  

21. Agentūros darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją, yra atsakingas už 

Programos įgyvendinimą ir taikymą Agentūroje. Jis koordinuoja antikorupcinės sistemos sukūrimą ir 

vykdymą, teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas skyrių vadovams, pagal kompetenciją teikia 

ataskaitas apie antikorupcinės vadybos sistemos veiksmingumą ir Programos įgyvendinimą.  

 

VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Programa ir planas skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje 

sistemoje ir Agentūros interneto svetainėje www.litfood.lt, skiltyje „Korupcijos prevencija“. 

23. Su Programa, planu bei Ataskaita supažindinami visi Agentūros darbuotojai. 

24. Pasiūlymai ir / ar pastabos Programai ir / ar planui gali būti teikiami elektroniniu paštu 

info@litfood.lt . 

25. Programa bei planas gali būti keičiami / papildomi / atnaujinami pagal poreikį, 

atsižvelgiant į visuomenės, darbuotojų, STT ar kitų institucijų pasiūlymus, pastabas, neatsižvelgiant 

į Programos ir plano galiojimo terminus. 

26. Programa įgyvendinama Agentūros lėšomis. 

_______________ 

 

http://www.litfood.lt/
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