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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601 patvirtinto Korupcijos rizikos analizės 

atlikimo tvarkos aprašo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-09-13 

įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, VšĮ Lietuvos žemės ūkio 

konsultavimo tarnyboje (toliau – LŽŪKT) atliktas Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir 

vertinimas.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybę analizavo atsakinga už korupcijos prevencijos klausimų 

priežiūrą bei kontrolę LŽŪKT mastu paskirta Vidaus audito ir paslaugų kokybės skyriaus vadovė 

Ona Račkienė. Analizuotas laikotarpis nuo 2019-07-01 iki 2020-06-30. 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą, buvo vadovautasi Valstybės ar 

savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijų klausimynu.  

Nustatyta LŽŪKT veiklos sričių atitiktis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems 7 kriterijams: 

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika tikrinamuoju laikotarpiu LŽŪKT 

nebuvo užfiksuota. 

2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas –  LŽŪKT kontrolės ar 

priežiūros funkcijos nevykdo.  

3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo 

tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti - Didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė 

neegzistuoja. Darbuotojų funkcijos, uždaviniai ir atsakomybės yra reglamentuotos, parengti 

kiekvieno padalinio, skyriaus, darbuotojo pareiginiai nuostatai, kurie šiuo metu yra atnaujinami, 

valdymo atsakomybių ir įgaliojimų tarp padalinių matrica, kurioje aiškiai apibrėžta sprendimų 

priėmimo tvarka. Esant pokyčiams dokumentai tikslinami, atnaujinami. Darbuotojai supažindinti su 

įsakymais pasirašytinai, įdiegtoje Dokumentų valdymo sistemoje. 
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4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu – atliktas tyrimas dėl Augalų apsaugos pažymėjimų (toliau- AAP) 

išdavimo, kuris aprašytas žemiau. 

5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės 

įstaigos patvirtinimo – Kriterijus buvo vertintas  2019 m. teikiant išvadą apie korupcijos 

pasireiškimo tikimybę. 

6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija - Vertinant šį 

kriterijų, nustatyta, kad LŽŪKT valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos nenaudoja. 

7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų -  

Korupcijos rizikos analizės STT neatliko, veiklos trūkumai nenustatyti. 

 

Tikrinti pasirinkta veiklos sritis – Augalų apsaugos pažymėjimų išdavimas. Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – antikorupciniu požiūriu įvertinti AAP išdavimą, 

registravimą. Naudoti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai: teisės aktų ir dokumentų analizė; 

pokalbiai; vertinama LŽŪKT informacinėse sistemose esama informacija, registrai.  

Atliekant vertinimą analizuoti teisės aktai: LR Augalų apsaugos įstatymas, Augalų apsaugos 

produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklės, 2019 m. lapkričio 6 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. P1-245 patvirtintą LŽŪKT komercinių mokymo kursų pagal neformaliojo 

tęstinio profesinio mokymo programas, organizavimo ir įgyvendinimo tvarka (toliau – TVARKA); 

LŽŪKT paslaugų teikimo standartai ir kt. su šia veikla susiję dokumentai. 

Augalų apsaugos pažymėjimai LR Augalų apsaugos įstatymo (1995 m. spalio 19 d. Nr. 

I-10690) 15 straipsnyje nurodytiems asmenims išduodami išklausius augalų apsaugos mokymo 

kursus ir išlaikius žinių patikrinimo testą, žemės ūkio ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatyta 

tvarka. Šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti asmenys privalo ne rečiau kaip kartą per penkerius metus 

tobulinti kvalifikaciją. Kvalifikacijos tobulinimo programas tvirtina žemės ūkio ministras ar jo 

įgaliota institucija, suderinę su aplinkos ministru ar jo įgaliota institucija ir sveikatos apsaugos 

ministru ar jo įgaliota institucija. 

LŽŪKT patvirtinta Augalų apsaugos produktų profesionalių naudotojų, augalų apsaugos 

produktų platintojų mokymo įstaiga; mokymus organizuoti ir lektoriauti gali tik akredituoti augalų 

apsaugos konsultantai. LŽŪKT mokymus tikrinamuoju laikotarpiu vedė 30 akredituotų konsultantų.  

Žemdirbių tęstinio profesinio mokymo organizavimas pagal LR žemės ūkio ministerijoje 

registruotas neformalaus mokymo programas, aprašytas TVARKOJE ir parengtame LŽŪKT 

Paslaugų teikimo 70 standarte.  
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Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministro 2018 m. gruodžio 20 d. Įsakymu Nr. 3D-936 

nustatyta, viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkos plėtros agentūra (toliau – KVIRPA) yra atsakinga už 

Augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programų tvirtinimą ir augalų apsaugos 

mokymų organizavimą. 

Mokymų „Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų kvalifikacijos tobulinimas“ 

programa trunka 8 akad. val. ( paslaugos kodas MK 14), patikrinta 1840 AAP išdavimas; Mokymų 

"Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų "programa trunka 16 val. (paslaugos kodas 

MK13), patikrinta 184 AAP išdavimas; Mokymų „Augalų apsaugos produktų platintojų 

kvalifikacijos tobulinimo programa trunka 6 akad. val. (paslaugos kodas MK16) 61 AAP išdavimas. 

AAP perkami iš KVIRPA ir išduodami mokymų dalyviams registruojant juos LŽŪKT 

informacinėje sistemoje VAM, iš kurios informacija apie AAP išdavimą perkeliama į Žemdirbių 

mokymo ir konsultavimo informacinę sistemą (ŽMIKIS). 

Vertinimo metu atlikus AAP išdavimo, registravimo patikrinimą, nustatyta, kad:  

TVARKOJE ir Paslaugos teikimo standarte aiškiai ir pakankamai aprašyta darbuotojų veiksmai 

registruojant ir išduodant pažymėjimus, tačiau reiktų sukonkretinti išrašytų klientams ir 

neatiduotų pažymėjimų grąžinimo Mokymo skyriui tvarką. 

Apibendrinant daroma išvada, kad korupcijos rizika AAP registravime ir išdavime iš esmės 

atitinka TVARKOS ir standarto reikalavimus, yra valdoma efektyviai, yra priimti visi reikiami 

vidaus teisės aktai, kuriuose detalizuota ir aiškiai iš esmės aprašyti visi veiksmai. Dokumentai yra 

peržiūrimi ir, esant būtinumui, atnaujinami. Neatitikimų antikorupciniu požiūriu išduodant AAP 

nenustatyta.  

 

Atsakinga už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę 

Vidaus audito ir paslaugų kokybės skyriaus vadovė                                      Ona Račkienė 

 


