UAB ,,GENETINIAI IŠTEKLIAI‘‘
IŠVADA
DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS
PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO
2022-07-31

UAB ,,Genetiniai ištekliai‘‘ (toliau – Bendrovė), vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsniu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės
atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Valstybės ir savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įstatymu nr.2-170 ,,Dėl
Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo‘‘, Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017
,,Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės‘‘ ir atsižvelgdama į Žemės
ūkio sektoriaus antikorupcijos programos įgyvendinimo priemonių planą, išanalizavo ir įvertino
Bendrovėje korupcijos pasireiškimo tikimybę:
Korupcijos tikimybės nustatymo uždaviniai:
1) Įvertinti veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir nustatyti galimus korupcijos
rizikos veiksnius;
2) Pasiūlyti korupcijos riziką ir jos veiksnius mažinančias priemones.
Bendrovės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymą ir korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą atliko Bendrovės už korupcijos prevenciją
ir kontrolės vykdymą atsakingas asmuo, paskirtas UAB ,,Genetiniai ištekliai‘‘ direktoriaus 2022 m.
sausio 3 d. įsakymu Nr. SV-3 „Dėl atsakingo asmens už bendrovės korupcijos prevencijos ir kontrolės
vykdymą paskyrimą‘‘.
Bendrovei vykdant savo funkcijas ir uždavinius bei atliekant Bendrovės įstatuose,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 22 d. įsakymu nurodytas
funkcijas, egzistuoja reali korupcijos pasireiškimo tikimybė.
1. Pagrindinis tikslas siekti valstybės socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimo – saugoti ir
gerinti Lietuvos gyvulių veisles ir jų genofondą ;
2. Teikti avių genetinės kokybės ir produktyvumo nustatymo paslaugas avių augintojams;

Korupcijos rizikos analizė apima laikotarpį nuo 2021 m. liepos 31 d. iki 2022 m. liepos 31 d.
Korupcijos pasireiškimo tikimybę nustatinėjome šiose veiklos srityse:
1. Bendrovės veikla susijusi su genofondinių Lietuvos juodgalvių avių saugojimu,
veislinių savybių gerinimu, lėšų gautų už genofondo išsaugojimą panaudojimu. Bendrovė vykdo
valstybės pavestą funkciją t. y. saugo Lietuvos juodgalvių avių genofondą, bei kuria naują selekcinį
Lietuvos vietinių šiurkščiavilnių avių branduolį, dalyvauja Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių
išsaugojimo programoje toliau ( Programa), ši Programa patvirtinta 2008 m vasario 6 d. Žemės ūkio
ministro įsakymu Nr.3D-58 su sekančiais pakeitimais. Pagal šią Programą ūkinių gyvūnų
nacionalinius genetinius išteklius saugantys subjektai atlieka valstybinės reikšmės darbą, saugo, tiria
platina ir populiarina senųjų vietinių veislių gyvūnų populiacijas. 1 lentelėje pateikiamas saugomų
gyvulių, linijų, šeimų skaičius.
1 lentelė
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Už genetinių išteklių saugojimą yra skiriamas valstybės finansavimas. Žiūrėti lentelėje Nr.2:
2021 metais skirtas finansavimas per ,,Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių
išsaugojimo programą‘‘
2 lentelė
Eil

Paaiškinimai

Nr.
Programa: žemės ir maisto
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programa (15-001)
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2021 m. patvirtintas planas

2021 m.
Asignavimai tūkst. Eur
Iš viso
Išlaidoms

117.6

117.6

Lėšų panaudojimas genofondinių ūkinių gyvūnų išlaikymui gali sudaryti prielaidas korupcijos
pasireiškimui. Pagal Programą gaunamos lėšos turi būti panaudojamos tiksliai pagal paskirtį.
Remiantis Lietuvos žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr.3D-465 ,, Dėl Lietuvos
ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos administravimo taisyklių patvirtinimo‘‘ su
sekančiais pakeitimais bei Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinės išsaugojimo programos administravimo
priemonėms įgyvendinti sudaryta 2021 m. gegužės 11 d. Nr.8P-21-73 sutartis. Vadovaujantis šiomis
taisyklėmis bei sutartimi nurodoma kokios išlaidos gali būti finansuojamos ūkinių genofondinių
gyvūnų išlaikymui. Už informacijos ir pateiktų dokumentų lėšoms gauti teisingumą, gautų lėšų
panaudojimą ir buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako Bendrovė. Genetinių išteklių išsaugojimo
priemonėms skirtų lėšų pagal šių taisyklių 7-12 punktuose nurodytas veiklos kryptis panaudojimo ir
darbų įvykdymo kontrolę atlieka Žemės ūkio ministerija. Bendrovė, gautas lėšas 2021-2022 metais
panaudojo pagal Programoje numatytas veiklos sritis ( priedas Nr.1).
2. Bendrovė teikia avių genetinės kokybės ir produktyvumo nustatymo paslaugas avių
augintojams. T. y. atlieka avinukų kontrolinį penėjimą, tikslu patikrinti avinų – reproduktorių
veislines ir mėsines savybes, pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes. Avinai įvertinimui
atrenkami vadovaujantis Lietuvos avių augintojų asociacijos patvirtintu sąrašu, sudarytu atsižvelgiant
į avių augintojų prašymus, įsakymą dėl avinukų, atrinktų penėjimui, tvirtina Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba. Avinukų kontrolinis penėjimas atliekamas pagal 2019 m. rugsėjo 10 d. LR
Žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D-508 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo
Nr.3D-290 ,,Dėl pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo‘‘ pakeitimo‘‘ patvirtintą metodiką ir
finansuojamas 70 procentų valstybės už kiekvieną įvertintą avinuką pagal Lietuvos agrarinės
ekonomikos instituto paskaičiuotą įkainį, kuris šiuo metu yra 388,00 Eur. Prašymą dėl finansavimo
bei išlaidas pagrindžiančius dokumentus, atlikus genetinės kokybės ir produktyvumo nustatymo
paslaugas, Bendrovė teikia VMVT. Ūkininkas, kuris teikia penėjimui avinukus, atlikus kontrolinį
penėjimą, gauna ,,Avino įvertinimo duomenų pagal palikuonis informacinį lapą‘‘, kuriame įrašyta
informaciją apie tikrinamo avino palikuonis (penėjimas dienomis, svoris, priesvoris, kontrolinio
penėjimo metu sunaudoto MJ/1 kg prieaugio, skerdenos išeiga, kokybė, fizikinės, cheminės savybės).
Kontroliuojamų avinų ir penimų avinukų skaičių tvirtina ir tolimesnę kontrolę atlieka Valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba. 2021 m. buvo patikrintas 13 avinų reproduktorių, penėta 126 avinukų.
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bendradarbiaujant ir konsultuojant aktualiais klausimais, įgyvendinti prevencinio pobūdžio
priemones, padedančias Bendrovei laikytis teisės aktų reikalavimų. Todėl korupciniams veiksniams
pasireikšti yra minimali galimybė.

Išvados ir pasiūlymai
Bendrovė tiekdama šias paslaugas laikosi teisės aktų reikalavimų, siekiant teisėtai ir racionaliai
panaudoti valstybės biudžeto lėšas, atlieka pirkimo procedūras, laikantis viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatų, bendrovės direktoriaus įsakymu valstybės funkcijai atlikti priskyrė darbuotojus, turtą.
Gaunamų lėšų ir išlaidų apskaita vedama atskirai. Atskiru įsakymu yra priskirti darbuotojai ir turtas
kontrolinio penėjimo funkcijai atlikti.
Apibendrinant galima teigti, kad nors Bendrovės veikla yra išsamiai reglamentuojama įstatymų
ir kitų teisės norminių aktų, o darbuotojų funkcijos nustatytos pareigybių aprašymuose, tačiau
remiantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytais korupcijos pasireiškimo
tikimybės kriterijais, korupcijos pasireiškimo tikimybė visgi egzistuoja.
Siekiant valdyti korupcijos rizikos veiksnius ir iki minimumo sumažinti korupcijos
pasireiškimo tikimybę Bendrovėje siūloma:
1. Atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, tobulinti bendrovės vidinius teisės aktus.
2. Darbuotojams organizuoti mokymus korupcijos prevencijos klausimais.
3. Interneto svetainėje www.genetiniaiistekliai.lt skiltyje korupcijos prevencija, informuoti
darbuotojus, bei svetainės lankytojus apie atliekamas prevencines programos priemones.
Atsižvelgiant į analizuojamu laikotarpiu priimtų dokumentų aktualumą Bendrovės atliekamoms
funkcijoms, konstatuoja, kad tinkamai juos įgyvendinant sumažėja korupcijos pasireiškimo rizika iki
minimumo ir ji yra valdoma.

Direktoriaus pavaduotojas

Rimantas Kairys

2021 m. gegužės 11 d. sutarties Nr.8P-21-73
priedas Nr.1

UAB"Genetiniai ištekliai" Į. k.304979983,Ėriškių g.8,Upytės k.,
Panevėžio r.
(atsiskaitančiosios institucijos pavadinimas)
LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA
2021 M. GRUODŽIO 31 D.
LR žemės ūkio ministerijos
programa
Dokumento, pagal kurį skirta lėšų,
data, pavadinimas, numeris
Ekonominės
klasifikacijos
kodas*

Išlaidų
pavadinimas*

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas

Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos administravimo priemonėms įgyvendinti, sutartis 2021 m.gegužės 11 d .Nr.8P-21-73
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57220,00

4
57220,00

57220,00

7
57220,00

8
57220,00

9

1012,79

1012,79

1012,79

1012,79

1012,79

615,00

615,00

615,00

615,00

615,00

2021 01 31 - 2021 11 30 PVM s-tos faktūros
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2021 02 26 - 2021 11 25 PVM s-tos faktūros

2021 01 01 - 2021 12 31 Priskaitymų-išskaitymų
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suvestinės

2

2

1

1

1

1
5

2

2

1

1

1

2
0

2

2

1

1

1

3
0

Materialiojo turto
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paslaugų įsigijimo
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3253,21

3253,21

3253,21

3253,21

3253,21

2021 03 25 - 2021 09 27 PVM s-tos faktūros

3700,00

3700,00

3700,00

3700,00

3700,00

2021 01 25 - 2021 11 30 PVM s-tos faktūros

33413,00

33413,00

33413,00

33413,00

33413,00

2021 01 12 - 2021 12 14 PVM s-tos faktūros

117627,44

117627,44

117627,44

117627,44

117627,44

*Nurodomi panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos) per ataskaitinio laikotarpio paskutinįjį ketvirtį iš viso ir iš jų - pagal kiekvieną išlaidas pateisinantį dokumentą.
Patvirtiname, kad šioje ataskaitoje nurodytos išlaidos padarytos vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių valstybės biudžeto lėšų naudojimą, nuostatomis.

Institucijos
vadovas
Vyriausiasis finansininkas
Ataskaitą užpildęs asmuo

Audrius
Zalatoris
(parašas)
(vardas ir pavardė)
Irena Vaičiūnienė
(parašas)
(vardas ir pavardė)
Rita Janušauskienė, 867987845,seduvos.avys1@gmail.com
(vardas, pavardė, tel., el. paštas)

