LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR TOBULINIMO DARBO GRUPĖ
ŪKIO MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA
2014 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija, ministerija), siekdama
informuoti visuomenę apie Ūkio ministerijos kovos su korupcija veiklą ir užsitikrinti visuomenės
paramą šalinant prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, Ūkio ministerijoje ir jos reguliavimo sričiai
priskirtose įstaigose, savo interneto svetainėje skelbia Ūkio ministerijos kovos su korupcija veiklos
ataskaitą. Šias ataskaitas, Ūkio ministerijos kovos su korupcija programas, programų įgyvendinimo
priemonių planus, priimtus teisės aktus ir kitą informaciją, susijusią su korupcijos prevencija,
galima rasti ministerijos tinklalapio skyriuje „Ūkio ministerija: Kovos su korupcija priemonės“.
Vadovaujantis ūkio ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 4-919 patvirtintu ir
2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 4-117 pakeistu Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kovos su
korupcija programos įgyvendinimo 2011–2014 metais priemonių planu, 2014 metais turėjo būti
įgyvendinta 13 priemonių, iš kurių 7 priemonės yra įtrauktos į Lietuvos Respublikos nacionalinės
kovos su korupcija 2011–2014 m. programos priemonių planą. Sausio ir liepos mėnesį Specialiųjų
tyrimų tarnybai (toliau – STT) buvo pateikta išsami informacija apie šių priemonių įgyvendinimą.
Ši informacija pridedama dokumente „Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nacionalinės kovos
su korupcija 2011–2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo veiksmingumo
ir tikslo rezultato kriterijaus pasiekimo ataskaitos lentelė, 2014 metai“. Informacija apie kitų 6
priemonių įgyvendinimą pateikiama pridedamame dokumente „Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijos kovos su korupcija 2011–2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2014
metais įgyvendintos priemonės“.
Per 2014 metų laikotarpį Ūkio ministerija ir jos reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos iš
fizinių ir juridinių asmenų gavo vieną nusiskundimą (skundą) dėl galimos korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos ir dėl Ūkio ministerijos kompetencijai tenkančių teisės aktų, kuriuose,
pareiškėjo manymu, nėra pašalintos prielaidos korupcijai atsirasti Ūkio ministerijoje ir jos
reguliavimo sričiai priskirtos įstaigose. Minėtas nusiskundimas (skundas), kurį iš fizinio asmens
gavo Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos yra nepagrįstas. Palyginti su
2013 metais (buvo gauti 2 skundai – vieno tyrimas nutrauktas, kitas nepagrįstas), skundų skaičius
sumažėjo. Informacija apie tai pateikiama pridedamame dokumente „Iš fizinių ir juridinių asmenų
Ūkio ministerijoje ir jos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose 2014 metais gautų nusiskundimų
(skundų) dėl galimai korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir dėl Ūkio ministerijos
kompetencijai tenkančių teisės aktų, kuriuose, pareiškėjo manymu, nėra pašalintos prielaidos
korupcijai atsirasti, ataskaita-suvestinė“.
2014 m. vasario 11 d. Ūkio ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriui buvo pateikta
ataskaita apie Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2013 m. birželio–liepos mėn. atlikto audito „Dėl
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos korupcijos rizikos valdymo vertinimo rezultatų“
rekomendacijų įgyvendinimo.
2014 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr.4-117 buvo patvirtintas
Ūkio ministerijos kovos su korupcija 2011-2014 m. programos įgyvendinimo priemonių plano
pakeitimas.
2014 m. kovo 10 d. STT pateikė išvadą dėl korupcijos rizikos analizės, kurią atliko 2013 m.
spalio 15 d. – 2014 m. vasario 27 d., Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos (toliau – VNMPI)
veiklos srityse ir pateikė pasiūlymus tiek VNMPI, tiek Ūkio ministerijai. Ūkio ministerija kartu su

2
VNMPI išnagrinėjusi STT išvadą, 2014 m. birželio 9 d. pateikė STT išvadoje įvardintų pasiūlymų
įgyvendinimo priemonių planą ir iki metų pabaigos didesnią dalį numatytų priemonių įgyvendino.
2014 m. kovo 12 d. Ūkio ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo ir
tobulinimo darbo grupės (toliau – darbo grupė) posėdyje vienu iš klausimų buvo apsvarstyta atlikta
ministerijų, dalyvaujančių įgyvendinant korupcijos prevenciją, struktūrinės veiklos analizė ir jos
išvados bei nutarta Ūkio ministerijos darbo grupės veikloje panaudoti gerąją kitų ministerijų patirtį.
2014 metų kovo mėnesį dalis šio nutarimo punktų buvo įgyvendinta: Ūkio ministerijos kovos su
korupcija svetainė atnaujinta papildant ją nuorodomis į Lietuvos Respublikos įstaigas, vykdančias
korupcijos prevenciją, nuoroda į Europos Komisijos kovos su korupcija ataskaitos priedu „Lietuva“,
atnaujinta darbo grupės ataskaitos už praėjusius metus struktūra.
2014 m. kovo 17 d. Ūkio ministerija teikė pasiūlymus STT ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybei dėl 12 priemonių įtraukimo į Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su korupcija
2015-2025 m. programos projektą, o 2014 m. liepos 9 d., rugsėjo 10 d. ir spalio 27 d. – papildomai
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai teikė pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos
Nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 m. programos ir jos įgyvendinimo 2015-2019 metų
priemonių plano.
2014 m. gegužės mėnesį Ūkio ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų darbuotojai
dalyvavo STT ir Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimo centro „Vilmorus“ atliekamoje apklausoje,
pagal kurią buvo sudarytas „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2014“.
2014 m. spalio 14 d. buvo parengti atsakymai į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės
klausimyno „Dėl apgaulės ir korupcijos vertinimo“ ir klausimyno „Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijos korupcijos rizikos analizė“ klausimus.
Išvados. 2014 metais iš numatytų Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kovos su
korupcija 2011–2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plane buvo įgyvendintos 12
priemonių, vienos priemonės įgyvendinimas perkeltas į 2015 metus.
2014 metais nusiskundimų (skundų) skaičius sumažėjo, pasikartojančių nusiskundimų gauta
nebuvo, dėl to galima teigti, kad Ūkio ministerija ir jos reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos
tinkamai reaguoja į pareikštas pretenzijas, skundus bei pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo ir imasi
būtinų priemonių, kad veiklos netobulumo atvejų, dėl kurių pareikšta nusiskundimų, nepasikartotų.
Tai patvirtina ir skundų pobūdis įvairiuose veiklos sektoriuose.
Siekiant vykdyti nuolatinį Ūkio ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų
darbuotojų švietimą antikorupcijos tema, 2014 m. Ūkio ministerijos ir jos reguliavimo sričiai
priskirtų įstaigų darbuotojams buvo organizuojami mokymai kovos su korupcija temomis. Kadangi
2013 metais net 19 darbuotojų dalyvavo teisės aktų projektų vertinimo valstybės korupcijos,
socialiniu, ekonomikos, finansų ir kitais požiūriais mokymuose, tad 2014 metais šia tema mokymų
organizuota nebuvo, o buvo mokymai, susiję su antikorupcine veikla - juose dalyvavo 24
darbuotojai. Atsižvelgiant į 2014 m. gruodžio mėnesį atliktos Ūkio ministerijos ir jos reguliavimo
sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis apklausos
rezultatus ir parengtas išvadas bei pasiūlymus, nutarta 2015 ir po jų einančiais metais organizuoti
daugiau ir įvairesne tematika mokymų korupcijos prevencijos klausimais (tiek bendrai ministerijos
ir įstaigų, tiek atskirai kiekvienoje įstaigoje).
2014 metais atliekant Ūkio ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos
sričių analizę ir vertinimą nustatyta, kad didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja veiklos
srityse, atitinkančiose korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2, 4–7 punktus ir
kriterijus. Analizuojamąjį laikotarpį lyginant su praėjusiu laikotarpiu neliko veiklų atitinkančių 8.3
kriterijų „Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka
bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“, bet atsirado 8.7 kriterijų „Anksčiau atlikus korupcijos
rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“ atitinkančios Valstybinės ne maisto produktų
inspekcijos prie Ūkio ministerijos veiklos.
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Nepaisydama jau pasiektų kovos su korupcija rezultatų ir prielaidų korupcijai atsirasti bei
plisti šalinimo, Ūkio ministerija prašo visų Lietuvos Respublikos piliečių, pastebėjusių ar
susidūrusių su netinkamu Ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų elgesiu,
įskaitant ir kyšininkavimą, ar ministerijos kompetencijai tenkančių teisės aktų netobulumu, apie tai
raštu informuoti ūkio ministrą ir/ar Ūkio ministerijos kanclerį, taip pat nustatyta tvarka kitas
atitinkamas valstybės institucijas.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014 metų
programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo veiksmingumo ir tikslo rezultato kriterijaus
pasiekimo ataskaitos lentelė, 2014 metai“, 12 lapų.
2. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kovos su korupcija 2011–2014 metų programos
įgyvendinimo priemonių plano 2014 metais įgyvendintos priemonės, 5 lapai.
3. Iš fizinių ir juridinių asmenų Ūkio ministerijoje ir jos reguliavimo sričiai priskirtose
įstaigose 2014 metais gautų nusiskundimų (skundų) dėl galimai korupcinio pobūdžio nusikalstamos
veikos ir dėl Ūkio ministerijos kompetencijai tenkančių teisės aktų, kuriuose, pareiškėjo manymu,
nėra pašalintos prielaidos korupcijai atsirasti, ataskaita-suvestinė, 1 lapas.
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