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Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo 

tarnyboje (toliau – LŽŪKT) atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601, 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 ir Antikorupcinės 

aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadove pateiktomis rekomendacijomis. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybę analizavo atsakinga už korupcijos prevencijos klausimų 

priežiūrą bei kontrolę LŽŪKT mastu paskirta vyriausioji teisinio reguliavimo specialistė Ona 

Račkienė.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizė atlikta 2020 m. sausio 1 d. – 2021 m. 

birželio 30 d. laikotarpiu. Vertinimui atlikti naudoti metodai: teisės aktų analizė, duomenų rinkimo, 

veiklos dokumentų tikrinimo, pokalbiai su atsakingais darbuotojais. 

Nustatyta LŽŪKT veiklos sričių atitiktis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems 7 kriterijams, iš kurių 4 LŽŪKT neaktualūs, 3 – dalinai. 

Informacija apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą pateikta lentelėje.  

 

LŽŪKT KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 

KRITERIJŲ ATITIKTIS  

 

Nr. Kriterijaus pavadinimas Atitiktis 

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama 

veika 

Korupcinio pobūdžio nusikalstama 

veiklos LŽŪKT nebuvo užfiksuota. 

2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar 

priežiūros vykdymas 

LŽŪKT kontrolės ar priežiūros funkcijų 

nevykdo. 

3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, 

uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka 

bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė  

nevertinta.  

 

4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, 

lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu 

ar apribojimu 

LŽŪKT veikla nesusijusi su leidimų, 

nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų 

teisių suteikimu ar apribojimu, išskyrus 

tai, kad išduodami Augalų apsaugos 

kursų pažymėjimai. Šios veiklos 

vertinimas atliktas ir motyvuota išvada 

pateikta 2020 m. 

5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems 

nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo 

Atliktas pirkimų valdymo, organizavimo 

vertinimas. Vertinimas ir rezultatai 

aprašyti žemiau. 

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. 
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5. Kriterijus – „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo“ 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas atliktas LŽŪKT pirkimų valdymo ir 

organizavimo srityje. 

LŽŪKT dalininkai yra Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija 

ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. LŽŪKT dalininkai tvirtina ir keičia LŽŪKT įstatus; 

skiria ir atleidžia direktorių; tvirtina veiklos strategiją, paslaugų kainų nustatymo taisykles, metinę 

veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį; nustato vidaus kontrolės sistemą, informaciją, 

kuri pateikiama visuomenei; priima sprendimą dėl LŽŪKT nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio 

turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo, metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio audito, renka auditorių ar audito įmonę ir sprendžia kitus su LŽŪKT veikla susijusius 

klausimus. 

Sprendimus, susietus su vykdoma veikla ir valdymu, tvirtina LŽŪKT direktorius, 

atsižvelgiant į Vadovybės, Darbo tarybos, Etikos komiteto, padalinių, skyrių vadovų, specialistų ir 

konsultantų siūlymus. 

LŽŪKT iki 2014 m. gruodžio 31 d. buvo perkančioji organizacija ir vadovavosi Viešųjų 

pirkimų įstatymu. 2015 m. sausio 2 d. LŽŪKT priėmė sprendimą nebūti perkančiąja organizacija LR 

viešųjų pirkimų įstatymo prasme, kadangi neatitinka nei vieno LR viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. 2 

d. nustatyto požymio. 

Atliekant pirkimus, vadovaujamasi 2019 m. gruodžio 30 d. LŽŪKT direktoriaus įsakymu 

Nr. P1-304 patvirtinta „VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pirkimų tvarka“ (toliau –

Tvarka); 2020 m. sausio 8 d. LŽŪKT direktoriaus įsakymu Nr. P1-2 patvirtinta „VšĮ Lietuvos 

žemės ūkio konsultavimo tarnybos biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarka“, 2016 m. rugsėjo 29 d. 

LŽŪKT direktoriaus įsakymu Nr. P1-162 patvirtintomis Pirkimų skyriaus nustatytomis 

preliminariomis, dažniausiai taikomomis pirkimų, vykdomų Konsultavimo tarnyboje, trukmėmis; 

2020 m. gegužės 6 d. LŽŪKT direktoriaus įsakymu Nr. P1-106 patvirtintomis „VšĮ Lietuvos žemės 

ūkio konsultavimo tarnybos sutarčių sudarymo, vykdymo ir administravimo taisyklėmis“ (toliau – 

Taisyklės). Šie dokumentai buvo išanalizuoti ir įvertintas jų taikymas praktikoje. 

Įgyvendindama iš Europos Sąjungos fondų lėšų finansuojamus projektus ar vykdydama 

pirkimus už kitų subjektų suteiktas lėšas, LŽŪKT vadovaujasi atsakingų institucijų patvirtintais teisės 

aktais ar lėšas suteikusio subjekto reikalavimais ir minėta Tvarka, kiek ji neprieštarauja nurodytų 

subjektų patvirtintiems teisės aktams ar reikalavimams.  

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, vadovautasi Valstybės ar savivaldybės įstaigų 

veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų 

klausimynu (pridedamas 1 priedas). 

Tyrimo metu išanalizuoti su pirkimais susiję dokumentai, vertintas jų laikymasis ir taikymas, 

tikrinta paraiškų pildymas, tvirtinimas, sudarytų sutarčių su tiekėjais sudarymas, jų vykdymo 

priežiūra ir kontrolė; apklausti atsakingi, pirkimų procese dalyvaujantys darbuotojai, vertinta jų 

pateikta informacija. Buvo vertinta, ar sprendimų priėmimas, vykdymas, pirkimų procesas aiškūs, 

suprantami, reglamentuoti; ar nustatytame pirkimų procese nėra galimybės korupcijai pasireikšti 

suteikiant per daug diskrecijos teisės vienam darbuotojui. 

 

Išvados: 

1. Vykdant pirkimo procesą, LŽŪKT siekia naudingiausio rinkos sandorio, įsigyjant 

pirkimo objektą iš tiekėjo, kuris pasirenkamas tinkamai įvertinus visų pirkimo objekto savybių 

visumą (tinkama kokybė, kiekis, pristatymo vieta ir laikas, įsigijimo ir eksploatavimo išlaidos, tiekėjo 

patikimumas). Fiksuojama derybų metu nuderėta suma. 

2. Pagal šį 5 kriterijų korupcijos pasireiškimo tikimybė nedidelė. Atlikus LŽŪKT 

atsparumo korupcijai užtikrinimo pirkimuose vertinimą pagal parengtą klausimyną, nustatyta, kad 

atsparumo korupcijai lygis yra aukštas – 0,87. 
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3. LŽŪKT atsakingi asmenys laikosi priimtų Tvarkų ir taisyklių, išskyrus tai, kad: 

3.1. Tvarkos 95 p. ir Taisyklių 18 p. nurodyta, kad sudarius Pirkimo sutartį, už jos vykdymą 

ir administravimą atsako iniciatorius ar kitas sutartyje nurodytas atsakingas asmuo. Taisyklėse 

nenumatyta sutarčių administravimo kontrolės tvarka.  

3.2. Infrastruktūros ir pirkimų skyriaus vadovas nerengia ir neteikia ataskaitos LŽŪKT 

direktoriui ar jo įgaliotam atstovui apie vykdytus pirkimus, kaip numatyta Tvarkos 93 p. 

Siekiant mažinti korupcijos rizikos veiksnų įtaką pirkimų veiklos srityje siūloma: 

1. Rasti galimybę susieti LŽŪKT informacinėse sistemose esančią informaciją, kad matytųsi 

sutarčių įgyvendinimo rezultatai. 

2. Rengti ir teikti ataskaitas atsakingiems asmenims pagal nustatytą tvarką. 

 

Direktorius      Edvardas Makelis 
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INFORMACIJA 

apie pasiūlymų, pateiktų 2021-08-31išvadoje dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymo, vykdymo 

 

2022-03-29 

 

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje (toliau – LŽŪKT) 2021 m. atliktas pirkimų 

valdymo, organizavimo vertinimas. Išvadoje pateiktos 2 korupcijos rizikas mažinančios priemonės: 

1. Priemonę „Rasti galimybę susieti LŽŪKT informacinėse sistemose esančią informaciją, 

kad matytųsi sutarčių įgyvendinimo rezultatai“ įgyvendinti numatyta 2024 m. I pusmetį. 

Šiuo metu konkrečią pirkimų sutartį administruoja jos iniciatorius, atsakingas už tinkamą 

sutarties vykdymą. 

2. Priemonė „Rengti ir teikti ataskaitas atsakingiems asmenims pagal nustatytą tvarką“ 

vykdoma. Infrastruktūros ir pirkimų skyriaus vadovė parengė ir pateikė ataskaitą apie 

2021 m. vykdytus pirkimus. 

 

 

Vyr. teisinio reguliavimo specialistė, 

Atsakinga už korupcinę prevenciją      Ona Račkienė 

 


