NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
2016–2017 M. KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO
VYKDYMO 2017 M. I ketv. ATASKAITA
2017-04-04 Nr. 1AV-4-(9.10.)
Programos
Eil. įgyvendinimo
Nr. priemonių plane
numatyta priemonė
1
1.

2.

2
Atlikti korupcijos
pasireiškimo tikimybės
Nacionalinėje žemės
tarnyboje (toliau –
Tarnyba) nustatymą ir
parengti konkrečias
priemones galimoms
korupcijos apraiškoms
valdyti
Tarnybos interneto
svetainėje paskelbti
išvadą dėl veiklos
sričių, kuriose
egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė,
nustatymo

Priemonės
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijus

Įvykdymo
terminas

Įvykdymą pagrindžiantys duomenys, trumpas
priemonės įvykdymo apibūdinimas

3
Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos
prevencijos
skyrius

4
Kasmet, III ketv.

5
6
Išvada dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Parengta
Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose motyvuota
egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė išvada
parengta 2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1AV-5(9.10.) (toliau – Išvada).

Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos
prevencijos
skyrius

Kasmet, IV ketv.

Išvada paskelbta Tarnybos interneto svetainėje.

Vykdytojas

Išvada
paskelbta
Tarnybos
interneto
svetainėje

Priemonė
įgyvendinta/
įgyvendinta iš
dalies/
neįgyvendinta
7
Įgyvendinta

Įgyvendinta

2

3.

4.

5.

Įgyvendinti išvadoje dėl
veiklos sričių, kuriose
egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė,
nustatymo pateiktas
išvadas ir
rekomendacijas
korupcijos pasireiškimo
tikimybei mažinti
Analizuoti tarpinius
Programos vykdymo
rezultatus, esant
poreikiui, teikti
Tarnybos
struktūriniams
padaliniams
rekomendacijas dėl
Programos vykdymo
Pagal atsakingų
vykdytojų pateiktas
Programos
įgyvendinimo
priemonių plano (toliau
– Planas) vykdymo
ataskaitas parengti
Programos ir Plano
vykdymo metinę
ataskaitą ir, įvertinus
ataskaitoje nurodytas
išvadas, keisti (tikslinti)

Tarnybos
struktūriniai
padaliniai

Iki kitų metų
rugsėjo 30 d.

Išvados bus įgyvendintos iki 2017 m. III ketv.

Įgyvendintos
išvados ir
rekomendacijo
s

Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos
prevencijos
skyrius

Kiekvieną ketvirtį

Parengtos Programos ir Plano vykdymo 2016 m. Ketvirčių
I ,II, III ketv., 2016 m. ataskaitos.
ataskaitos

Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos
prevencijos
skyrius)

Iki einamųjų metų 2016 m. Programos ir Plano vykdymo metinė Parengta
vasario 1 d.
ataskaita bus parengta iki 2017 m. vasario mėn. ataskaita apie
priemonių
vykdymą

Įgyvendinama

Įgyvendinta

Įgyvendinta

3

6.

7.

Programos
įgyvendinimo Planą:
įtraukti papildomas
priemones, detalizuoti
esamas ar keisti jas
kitomis
Užtikrinti, kad būtų
atliktas Tarnybos
rengiamų teisės aktų
projektų, kuriais
numatoma reguliuoti
visuomeninius
santykius, įtvirtintus
Korupcijos prevencijos
įstatymo 8 straipsnyje,
antikorupcinis
vertinimas
Parengti Tarnybos
skaidraus elgesio gaires

Teisės akto
projekto rengėjas,
Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos
prevencijos
skyrius

Rengiant teisės
aktus ir (ar)
projektus, kurie
skelbiami Teisės
aktų registre

2016 m. ir 2017 m. I ketv. atlikti 4 teisės aktų
projektų,
kuriais
numatoma
reguliuoti
visuomeninius santykius, įtvirtintus Korupcijos
prevencijos
įstatymo
8
straipsnyje,
antikorupcinis
vertinimas
(2016-03-30
antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. 1AV-1(9.10.), 2016-04-28 antikorupcinio vertinimo
pažyma Nr. 1AV-3-(9.10.), 2016-11-10
antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. 1AV-7(9.10.)).

Parengtų teisės
aktų projektų
antikorupcinio
vertinimo
pažymų
skaičius

Įgyvendinama

Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos
prevencijos
skyrius

Iki 2016 m.
gruodžio mėn.

Nacionalinės
žemės
tarnybos
prie
Žemės
ūkio
ministerijos
direktoriaus
2016 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1P-194-(1.3.)
„Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos skaidraus elgesio gairių
patvirtinimo“, patvirtintos Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos skaidraus
elgesio gairės.

Parengtos
Tarnybos
skaidraus
elgesio
taisyklės.
Darbuotojams
pateikta
informacija,
kada valstybės
tarnyboje
dirbantiems
asmenims

Įgyvendinta
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8.

Organizuoti Tarnybos
darbuotojams,
atsakingiems už
korupcijos prevencijos
įgyvendinimą
Tarnyboje, nuoseklius
ir sistemingus
mokymus korupcijos
prevencijos klausimais

Tarnybos
Personalo skyrius

Kiekvienais
metais

2016-02-24 Tarnybos Rizikų vertinimo
departamento Rizikos prevencijos skyriaus
(darbuotojai) dalyvavo mokymuose/paskaitoje
tema „Kyšiai ir dovanos. Mitai ir realybė“.
2016-05-25 4 Tarnybos darbuotojai dalyvavo 4
akad. val. trukmės mokymuose tema „Valstybės
tarnautojų profesinės etikos principai ir
korupcijos prevencijos būdai ir priemonės“
2016-06-17 1 Tarnybos darbuotojas dalyvavo 2
akad. val. trukmės Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimo tarnybos organizuotame
metodinės
pagalbos
teikimo
seminare/diskusijoje korupcijos prevencijos
temomis „Korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymas ir išvados parengimas“ ir
„Korupcijos prevencijos programų rengimas, jų
vykdymo organizavimas ir stebėsena“.
2016-09-29 1 Tarnybos darbuotojas dalyvavo 4
akad. val. trukmės Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimo tarnybos organizuotame
metodinės pagalbos teikimo seminare „Teisės
aktų projektų antikorupcinis vertinimas“.

draudžiama ir
kada galima
priimti
dovanas,
paslaugas,
nuolaidas ar
lengvatas.
Mokymų
skaičius,
susitikime
dalyvavusių
Tarnybos
darbuotojų
skaičius

Įgyvendinta
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9.

Informuoti Tarnybos
darbuotojus apie
korupcijos prevencijos
naujoves

10.

Informuoti Tarnybos
darbuotojus apie
interesų konflikto
galimybę, veiksmus,
kurių reikia imtis
siekiant išvengti
konflikto ar jam
atsiradus
Tarnybos interneto
svetainėje Lietuvos
Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo

11.

2016-11-24 7 Tarnybos darbuotojai dalyvavo 8
akad. val. UAB „Arirl“ organizuotuose
mokymuose „Teisės aktų ar jų projektų
antikorupcinis vertinimas“
2016-11-28 79 Tarnybos darbuotojai dalyvavo 6
akad. val. Lietuvos viešojo administravimo
instituto organizuotuose mokymuose „Etika ir
korupcijos prevencija“.
2016-12-12 7 Tarnybos darbuotojai dalyvavo 8
akad. val. UAB „Arirl“ organizuotuose
mokymuose „Korupcijos rizikos analizės
atlikimo praktika“.
Tarnybos
darbuotojai
apie
korupcijos
prevencijos naujoves informuojami žodžiu,
elektroniniu paštu arba skelbiant informaciją
Tarnybos vidiniame tinkle http://intranet.nzt.lt.

Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos
prevencijos
skyrius
Tarnybos
Personalo skyrius

Nuolat (esant
teisės aktų
pakeitimams ar
kitai aktualiai
informacijai)

Tarnybos
darbuotojų
informavimas
(pranešimų
skaičius)

Įgyvendinta

Kiekvienais
metais

Tarnybos darbuotojai apie interesų konflikto
galimybę, veiksmus, kurių reikia imtis siekiant
išvengti konflikto ar jam atsiradus, vieną kartą
per mėnesį informuojami elektroniniu paštu.

Tarnybos
darbuotojų
informavimas
(pranešimų
skaičius)

Įgyvendinta

Tarnybos Teisės
departamento
Viešųjų pirkimų
skyrius

Lietuvos
Respublikos
viešųjų pirkimų

Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Viešieji Duomenys
pirkimai“ skelbiama informacija apie vykdomus skelbiami
viešuosius pirkimus ir jų rezultatus.
Tarnybos
interneto

Įgyvendinta
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12.

nustatyta tvarka skelbti
informaciją apie
vykdomus viešuosius
pirkimus ir jų rezultatus
Vykdyti Tarnybos
teritorinių skyrių
atliekamų funkcijų
patikrinimus

įstatymo nustatyta
tvarka

Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos
prevencijos
skyrius

Kasmet pagal
parengtą planinių
patikrinimų planą

Tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 1 d.
įsakymu
Nr.
1P-42-(1.3.)
(Tarnybos
direktoriaus 2016 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr.
1P-144-(1.3. ) redakcija) patvirtintas Tarnybos
teritorinių skyrių atliekamų funkcijų 2016 m.
planinių patikrinimų planas (toliau – 2016 m.
patikrinimų planas).
Vadovaujantis 2016 m. patikrinimų planu iki
2016 m. IV ketv. pabaigos atlikti šie
patikrinimai:
1. Dėl 2 teritorinių skyrių priimtų sprendimų
atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką,
vandens telkinius atitikties teisės aktų
reikalavimams;
2. Dėl 5 teritorinių skyrių žemės naudojimo
valstybine kontrolę vykdančių asmenų priimtų
sprendimų atitikties teisės aktų reikalavimams;
3. Dėl 3 teritorinių skyrių nekilnojamojo turto
kadastro duomenų bylų patikrinimo ir derinimo
atitikties teisės aktų reikalavimams;
4. Dėl 4 teritorinių skyrių priimtų sprendimų
suteikti laikinai naudoti valstybinę žemės ūkio
paskirties žemę teisėtumo;
5. Dėl 10 teritorinių skyrių teisės aktuose
nustatytų terminų laikymosi nagrinėjant asmenų
prašymus, pranešimus, skundus;

svetainės
skiltyje
„Viešieji
pirkimai“
Atliktų ir
neatliktų
patikrinimų
skaičius pagal
parengtą
planinių
patikrinimų
planą

Įgyvendinama
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13.

Pagal galimybes plėtoti
bendradarbiavimą su
korupcijos prevenciją
įgyvendinančiomis
institucijomis ar
visuomeninėmis
organizacijomis

Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos
prevencijos
skyrius

Nuolat

14.

Užtikrinti, kad būtų
kreipiamasi į Lietuvos
Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybą dėl
asmenų, siekiančių eiti
pareigas Tarnyboje,
atitikties keliamiems
reikalavimams

Tarnybos
Personalo skyrius

Prireikus

6. Dėl 5 teritorinių skyrių priimtų sprendimų ne
aukciono tvarka parduoti ar išnuomoti
įsiterpusius valstybinės žemės sklypus
teisėtumo.
2013
m.
spalio
11
d.
pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis su Specialiųjų tyrimų
tarnyba, kurios pagrindu teikiama visokeriopa
tarpusavio pagalba (konsultacijos, metodinė
pagalba, keitimasis informacija) siekiant
atskleisti ir ištirti galimai padarytas korupcinio
pobūdžio nusikalstamas ar kitas veikas.
Tarnyba, siekdama atitikti aukščiausius
skaidrumo standartus ir kartu mažinti korupcijos
pasireiškimo tikimybę prisijungė prie ES fondų
lėšų
naudojimo
skaidrumo
iniciatyvos
„Jonvabaliai“.
Taip
pat
Tarnyba
siekia
glaudaus
bendradarbiavimo
su
nevyriausybinės
organizacijos „Transparency International“
Lietuvos skyriumi.
2016 m. į Specialiųjų tyrimą tarnybą kreiptasi
dėl 13 asmenų:
4 asmenų, siekiančių eiti NŽT teritorinio
skyriaus vedėjo pareigas;
3 asmenų, siekiančių eiti NŽT teritorinio
padalinio skyriaus vedėjo pavaduotojo
pareigas.
3 asmenų, siekiančių eiti NŽT centrinio
padalinio skyriaus vedėjo pareigas.

Susitikimai,
diskusijos,
dalijimasis
gerąja patirtimi

Įgyvendinama

Asmenų,
neatitikusių
keliamus
reikalavimus ir
nepriimtų į
nurodytas
pareigas,
skaičius.

Įgyvendinta
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15.

Valstybės tarnautojų
registrui teikti
informaciją apie
valstybės tarnautojus,
kurie įsiteisėjusiu
galutiniu teismo
nuosprendžiu yra
pripažinti padarę
korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas,
taip pat patraukti
administracinėn ar
drausminėn
atsakomybėn už

Tarnybos
Personalo skyrius

Nuolat

3 asmenų, siekiančių eiti NŽT centrinio
padalinio departamento direktoriaus pareigas.
Asmenys
atitiko
įstatymuose
keliamus
nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.
2017 m. I ketv. kreiptasi dėl 5 asmenų,
siekiančių eiti pareigas Tarnyboje:
1 asmens, siekiančio eiti NŽT centrinio
padalinio skyriaus vedėjo pavaduotojo
pareigas;
2 asmenų, siekiančių eiti NŽT teritorinio
padalinio skyriaus vedėjo pareigas;
1 asmens, siekusio eiti NŽT direktoriaus
pavaduotojo pareigas;
1 asmens, siekiančio eiti NŽT direktoriaus
vyriausiojo patarėjo pareigas.
1 asmuo atitiko reikalavimams, dėl kitų asmenų
informacija dar nėra gauta.
2016 m. ir 2017 m. I ketv. pranešimų Valstybės Pateiktų
tarnautojų registrui nepateikta, kadangi tokių pranešimų
atvejų nebuvo.
Valstybės
tarnautojų
registrui
skaičius

Įgyvendinta
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16.

17.

sunkius tarnybinius
nusižengimus,
susijusius su Lietuvos
Respublikos viešųjų ir
privačių interesų
derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo
reikalavimų pažeidimu,
padarytu siekiant gauti
neteisėtų pajamų ar
privilegijų sau ar
kitiems asmenims.
Piliečių anoniminė
apklausa identifikuojant
galimus neskaidraus
arba korupcinio elgesio
būdus, siekiant įvertinti
asmenų požiūrį į
korupciją, nustatyti
respondentų korupcinę
patirtį, išsiaiškinti,
sužinoti asmenų
nuomonę dėl korupcijos
lygio ir pasireiškimo
tikimybės Tarnyboje.
Anoniminė Tarnybos
darbuotojų apklausa
siekiant nustatyti
atsparumą korupcijai

Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos
prevencijos
skyrius

Programos
priemonių plano
įgyvendinimo
laikotarpiu

2016 m. vasario mėn. atlikta Lietuvos gyventojų
apklausa, kurios tikslas įvertinti Tarnybos
žinomumo, veiklos bei skaidrumo vertinimo
lygį tarp Lietuvos gyventojų.
2016 m. kovo mėn. atlikta Tarnybos klientų
(geodezininkų,
matininkų
žemėtvarkos
dokumentų rengėjų) apklausa, kurios tikslas
įvertinti Tarnybos klientų pasitenkinimo
paslaugomis lygį bei nuomonę apie institucijos
skaidrumą.
2017 m. I ketv. pradėta asmenų anoniminė
apklausa dėl korupcijos pasireiškimo Tarnyboje.

Įvykdytas
tyrimas,
nustatytos
konkrečios
priemonės
problemoms
šalinti, kurios
įtrauktos į šį
planą (ar kitus
Tarnybos
veiksmų
planus)

Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos

Ne rečiau kaip
kartą per
programos

Tarnybos darbuotojų anoniminė apklausa bus Atlikta
atlikta
Programos
priemonių
plano apklausa
įgyvendinimo laikotarpiu (2016-2017 m.).

Įgyvendinama

Įgyvendinama
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18.

19.

20.

prevencijos
skyrius
Paaiškėjus korupcinio
Tarnybos
pobūdžio nusikalstamos struktūrinis
veikos ar
padalinys
administracinių teisės
pažeidimų požymiams,
imtis priemonių, kad
būtų informuotos
atitinkamos institucijos.

įgyvendinimo
laikotarpį
Nuolat

Paaiškėjus korupcinio
pobūdžio pažeidimo
požymiams (išskyrus
nusikalstamas veikas ir
administracinius teisės
pažeidimus), imtis
priemonių, kad
atsakingi asmenys būtų
patraukti tarnybinėn ar
drausminėn
atsakomybėn
Rengti ir skelbti
Tarnybos interneto
svetainėje informaciją
apie Tarnybos vykdomą
veiklą, nukreiptą prieš
korupciją

Tarnybos
struktūrinis
padalinys

Nuolat

Informacija apie darbuotojų nusižengimus
skelbiama Tarnybos interneto svetainės
www.nzt.lt
skiltyje
„Informacija
apie
darbuotojų nusižengimus ir paskatinimus“
(www.nzt.lt → Veikla → Informacija apie
darbuotojų nusižengimus ir paskatinimus).

Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos
prevencijos
skyrius,

Nuolat

Tarnybos
interneto
svetainės
skiltyje
„Korupcijos prevencija“ skelbiama informacija
apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio
nusikalstamas
veikas,
apie
institucijas
kovojančias su korupcija, apie korupcijos
prevenciją.

Paaiškėjus korupcinio pobūdžio nusikalstamos
veikos ar administracinių teisės pažeidimų
požymiams informuojamos kompetentingos
institucijos.

Informuotos
kompetentingo
s institucijos
apie įtariamą
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamą
veiką ar
administracinį
teisės
pažeidimą
Tarnybos
darbuotojų,
patrauktų
tarnybinėm ar
drausminėn
atsakomybėn,
skaičius

Įgyvendinta

Tarnybos
interneto
svetainė
skiltyje
„Korupcijos
prevencija“

Įgyvendinta

Įgyvendinta
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21.

Tarnybos interneto
svetainėje skelbti
Programą ir Planą

22.

Tarnybos interneto
svetainėje skelbti
metinę Programos ir
Plano vykdymo
ataskaitą

23.

Tarnybos interneto
svetainėje ir gyventojų
priėmimo vietose
paskelbti informaciją
apie atsakomybę už
kyšininkavimą,
tarpininko
kyšininkavimą ir
papirkimą
Sudaryti galimybę
fiziniams ir juridiniams

24.

Tarnybos
Informacinių
technologijų
skyrius
Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos
prevencijos
skyrius
Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos
prevencijos
skyrius

Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos
prevencijos
skyrių,
Tarnybos
teritorinių skyrių
vedėjai
Tarnybos Rizikų
vertinimo

skelbiama
aktuali
informacija
Tarnybos interneto svetainėje paskelbta 2016- Tarnybos
2017 m. Programa ir Planas.
interneto
svetainėje
paskelbta
Programa ir
Planas
Iki einamųjų metų 2016 m. Programos ir Plano vykdymo metinė Tarnybos
kovo 1 d.
ataskaita bus parengta iki 2017 m. vasario mėn. interneto
ir paskelbta iki 2017 m. kovo 1 d.
svetainėje
paskelbta
metinė
Programos ir
Plano
vykdymo
ataskaita
Nuolat
Tarnybos
interneto
svetainės
skiltyje Informacijų
„Korupcijos prevencija“ skelbiama informacija (pranešimų)
apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio skaičius
nusikalstamas
veikas,
apie
institucijas
kovojančias su korupcija, apie korupcijos
prevenciją.
Gyventojų priėmimo vietose skelbiama
informacija nukreipta prieš korupciją.
Nuolat

Nuolat

Tarnybos
interneto
svetainėje
įdiegta Gautų skundų,
Pasitikėjimo linija, kuria piliečiai elektroniniu pareiškimų dėl

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta

Įgyvendinta
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asmenims Tarnybos
interneto svetainėje
anonimiškai informuoti
apie Tarnybos
darbuotojų galimus
korupcinio pobūdžio
pažeidimus
25.

Dalyvavimas
iniciatyvoje
„Jonvabaliai“

26.

Lipdukų ir plakatų
antikorupcine tema
atnaujinimas

departamento
Rizikos
prevencijos
skyrius,
Tarnybos
Informacinių
technologijų
skyrius
Tarnybos
struktūrinis
padalinys,
atsakingas už
vertinamo
projekto
įgyvendinimą
Tarnybos Rizikų
vertinimo
departamento
Rizikos
prevencijos
skyrius

Esant galimybei

Programos
priemonių plano
įgyvendinimo
laikotarpiu, esant
finansinėms
galimybėms

paštu arba telefonu gali informuoti Tarnybą apie
jos darbuotojų neteisėtus veiksmus ar
neveikimą, įgyvendinant teisės aktais pavestas
funkcijas, ir netinkamą pareigų vykdymą,
piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie
veiksmus, susijusius su korupcija.
Iš viso 2016 m. Pasitikėjimo linija gauta 96,
2017 m. 1-2 mėn. 12 piliečių pranešimų..
Tarnyba, siekdama atitikti aukščiausius
skaidrumo standartus ir kartu mažinti korupcijos
pasireiškimo tikimybę prisijungė prie ES fondų
lėšų
naudojimo
skaidrumo
iniciatyvos
„Jonvabaliai“.
Trijų jonvabalių (maksimalus įvertinimas)
reitingu yra įvertinti trys Nacionalinės žemės
tarnybos įgyvendinti projektai.

galimos
korupcijos
skaičius

Informacijos
apie Tarnybos
įgyvendintus
projektus
teikimas
(paviešintų
projektų
skaičius)

Įgyvendinta

Lipdukai ir plakatai antikorupcine tema bus
parengti
Programos
priemonių
plano
įgyvendinimo laikotarpiu, esant finansinėms
galimybėms.

Pagaminti
lipdukai ir
plakatai
korupcijos
prevencijos
priemonių
plano
įgyvendinimo
laikotarpiui

Neįgyvendinta

