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UAB

„Genetiniai

i§tekliai"

(toliau - Bendrove),

vadovaujantis

Lietuvos

Respublikos

korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsniu, Korupcij os rizikos analizes atlikimo tvarka, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 in. spalio 8 d. nutarimu Nr.1601 „Del Korupcijos rizikos

analizes atlikimo tvarkos patvirtinimo", ir atsizvelgdama i Zemes tikio sektoriaus antikorupcijos
programos igyvendinimo priemoniu plana, patvirtinta Lietuvos Respublikos Zemes tikio ministro

2002 in rugsejo 23 d. isakymu Nr.373 „Del Zemes tikio sektoriaus antikorupcines programos
tvirtinimo", i§analizavo ir ivertino Bendroveje korupcijos pasirei§kimo tikimyb?:

Korupcijos tikimybes nustatymo uzdaviniai :
1) lvertinti veiklos sritis reglamentuojan6iu teises aktu nuostatas ir nustatyti

galimus

korupcijos rizikos veiksnius;
2) Pasitilyti korupcijos rizikq ir jos veiksnius mazinan6ias priemones.
Bendroves Veiklos sri6iu, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei§kimo tikimybe,
nustatyma ir korupcijos pasirei§kimo tikimybes ivertinima atliko Bendroves kovos su korupcija

komisija, sudaryta UAB „Genetiniai i§tekliai" direktoriaus 2019 in. vasario 21 d. isakymu Nr. V-

10 „Del korupcijos prevencijos priemoniu komisijos sudarymo",
Komisija savo darbe vadovavosi pries tai minetais teises aktais, taip pat Valstybes ar
savivaldybiu istaigu veiklos sri6iu, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei§kimo tikimybe,

nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Specialiviu tyrimu tamybos
direktoriaus 2011 in. geguzes 13 d. isakymu Nr.2-170 „D6l Valstybes ar savivaldybes istaigos

veiklos

sri6iu,

kuriuose

egzistuoja

didele

korupcijos

pasirei§kimo

tikimybe,

nustatymo

Bendroves

istatuose,

rekomendacij u patvirtinimo " .
Bendrovei

vykdant

savo

funkcijas

ir

uzdavinius

bei

atliekant

patvirtintuose Lietuvos Respublikos Zemes tikio ministro 2019 in. geguzes 22 d. isakymu nurodytas

funkcijas, egzistuoja reali korupcij os pasirei§kimo tikimybe.
1. Pagrindinis tikslas siekti valstybes sbcialiniu ir politiniu tikslu igyvendinimo -saugoti ir

gerinti Lietuvos gyvuliu veisles irju genofonda ;

2. Teikti aviu genetines kokybes ir produktyvumo nustatymo paslaugas aviu augintojams;

3. Siekti verslo vertes augimo ir dividendu pajamingumo;
4. Siekti akcininku Bendrovei perduoto turto bei Bendroves veiklos metu sukaupto turto

efektyvaus panaudoj imo ;
Korupcijos rizikos analize apima laikotaapi nuo 2018 in. rugsejo 30 d. iki 2019 in. rugsejo 30

d. Komisija korupcijos pasirei§kimo tikimyb? nustatinejo §iose veiklos srityse.

1. Bendroves veiklos, susijusios su

saugoti ir gerinti Lietuvos gyvuliu veisles ir ju

genofonda. Bendrove vykdo valstybes pavesta funkcija t. y. saugo Lietuvos juodgalviu aviu
genofonda, bei kuria naujq selekcini branduoli Lietuvos vietiniu §iurk§6iavilniu aviu,

dalyvauja

Lietuvos tikiniu gyvtinu genetiniu i§tekliu i§saugojimo programoje toliau „Programa". Si Programa
patvirtinta 2008 in vasario 6 d. Zemes tikio ministro isakymu Nr.3D-58. Pagal §ia Programa tikiniu

gyvtinu nacionalinius genetinius i§teklius saugantys subjektai atlieka valstybines reik§mes darba,
saugo gyvtinus, tiria, platina ir populiarina senviu vietiniu veisliu populiacijas. UZ genetiniu i§tekliu

saugojima yra skiriamas valstybes finansavimas. Le§u panaudojimas genofondiniu nkiniu gyvtinu
i§laikymui gali sudaryti prielaidas korupcijos pasirei§kimui. Pagal Programa gaunamos le§os turi

buti panaudojamos tiksliai pagal paskirti, remiantis Lietuvos Zemes ckio ministro 2008 in.
rugpjti5io 21 d. isakymo Nr.3D-465 „ Del Lietuvos tikiniu gyvtinu genetiniu i§tekliu i§saugojimo

programos administravimo taisykliu patvirtinimo". Vadovaujantis §iomis

taisyklemis nurodoma

kokios i§laidos gali buti finansuojamos tikiniu genofondiniu gyvtinu i5laikymui. UZ informacijos ir

pateiktu dokumentu le§oms gauti teisinguma, gautu lesu panaudojima ir buhalterines apskaitos
tvarkyma atsako

Bendrove. Genetiniu i§tekliu i§saugojimo priemonems skirtu le§u pagal §iu

taisykliu 7-12 punktuose nurodytas veiklos kryptis panaudojimo ir darbu ivykdymo kontrol? atlieka
Zemes tikio ministerija. Bendrove gaunamas le§as 2019 metais panaudojo pagal Programoje

nunatytas veiklos sritis.

2. Bendrove teikia aviu genetines kokybes ir produktyvumo nustatymo paslaugas aviu
augintojams. T. y.

atlieka avinuku

kontrolini penejima, tikslu patikrinti avinu - reproduktoriu

veislines ir mesines savybes, pagal palikuoniu penejimosi ir mesines savybes. Avinai ivertinimui

atrenkami

vadovaujantis

Lietuvos

aviu

augintoju

asociacijos

patvirtintu

sqra§u,

sudarytu

atsizvelgiant i aviu augintoju pra§ymus. Avinuku kontrolinis penejimas atliekamas pagal 2019 in.
rugsejo 10 d. LR Zemes tikio ministro isakymu Nr.3D-508 „Del Zemes tikio ministro 2010 in. kovo

30 d. isakymo Nr.3D-290 „Del pagalbos veislininkystei taisykliu patvirtinimo" pakeitimo"

patvirtinta metodika ir finansuojamas 70 proQentu valstybes uZ kiekvienq ivertint? avinukq pagal
Lietuvos agrarines ekonomikos instituto paskai5iuotq ikaini.

avinuku skai6iu tvirtina ir tolimesn? kontrol? atlieka

Kontroliuojamu avinu ir penimii

Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Patikrinimai

atliekami,

bendradarbiaujant

ir

siekiant

konsultuojant

teikti

UAB

aktualiais

„Genetiniai

klausimais,

i§tekliai"

igyvendinti

metodin?

prevencinio

pagalba,

pobtidzio

priemones, padedan6ias Bendrovei laikytis teises aktu reikalavimu. Todel korupciniams veiksniams

pasireik§ti yra minimali galimybe.

3. Bendrove siekdama verslo vertes augimo ir dividendu pajamingumo, vykdo pagrindin?
veikla t. y. uzsiima perspektyviu mesos ir pieno krypties galviju veislininkyste, javu, pluo§tiniu ir

aliejiniu augalu seklininkyste bei eksperimentine, mokomaja ir bandomaja tikine veikla. Bendrove

turi uztikrinti efektyvu ir geriausia valdymo praktikq atitinkanti valdyma, ie§koti btidu efektyviai
i5naudoti savo turtq ir resursus, siekti didinti pardavimo pajamas, mazinti savikaina ir siekti

pelningos veiklos, idiegti korupcijos prevencijos ir riziku valdymo priemones.

4. Vie§ieji pirkimai, turto panaudojimas ir nura§ymas
Kadangi UAB „Genetiniai i§tekliai" 100 procentu akciju priklauso valstybei, o akciju

valdytoja yra Zemes tikio ministerija, Bendrovei reikalingu isigyti prekiu, paslaugu ar darbu

planavimas vykdomas, atsizvelgiant i praejusiu metu poreiki bei

Bendroves veiklai uztikrinti, kurios numatytos imones

investicijas, btitinas tinkamai

strateginiame plane. Atlikti pirkimai

iforminami pagal UAB „Genetiniai i§tekliai" pasitvirtintq tvarka, nupirktos prekes, darbai,
paslaugos yra registruojami, fiksuojami Bendroves buhalterineje apskaitoje. Uzpajamuotas isigytas

turtas, paslaugos, darbai yra nura§omi laikantis sunaudoj imo normu, o faktiniai sunaudotu medziagu
liku5iai kontroliuojami vykdant metin? inventorizacija, kurioje dalyvauja Zemes tikio ministerijos
atstovai ir auditore. Inventorizacijos metu komisijos nustatytas nereikalingas, netinkamas naudoti

turtas nura§omas Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka, turta parduodant vie§uose
aukcionuose arba likviduojant, gavus Bendroves valdybos pritarima pagal pasitvirtinta tvarka.

Manome, kad konstatuoti, jog §ioje veiklos srityje egzistuoja didele korupcijos aprai§ku tikimybe,

nerapagrindo.
Sprendimai, susije su Bendroves turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, kuriems
nereikia Bendroves valdybos pritarimo, priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais,

Vyriausybes nutarimais bei Zemes tikio ministro isakymais, taip pat galioja buhalterines apskaitos
politika, finansu kontroles taisykles, patvirtintos Bendroves direktoriaus isakymu, kurios esant

poreikiui, nuolat tobulinamos ir vykdomos.

I§vados ir pasinlymai
Apibendrinant galima teigti, kad nors Bendroves veikla yra i5samiai reglamentuojama

istatymu ir kitu teises norminiu aktu, o darbuotoju funkcijos nustatytos pareigybiu apra§ymuose,
ta6iau remiantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatyme nustatytais korupcijos
pasirei§kimo tikimybes kriterijais, korupcijos pasirei§kimo tikimybe visgi egzistuoj a.

Siekiant valdyti

korupcijos rizikos

veiksnius

ir iki

minimumo

sumazinti

korupcijos

pasirei§kimo tikimyb? Bendroveje sitiloma:
1. Atsizvelgiant i teises aktu pakeitimus, tobulinti bendrov6s vidinius teises aktus.

2. Darbuotojams organizuoti mokymus korupcij os prevencijos klausimais.
3.

Intemeto

svetaineje www.seduvosavvs.It skiltyje korupcijos prevencija,

informuoti

darbuotojus, bei svetaines lankytojus apie atliekamas prevencines programos priemones.
Komisija, atsizvelgdama i analizuojamu laikotarpiu priimti! dokumentu aktualumq Bendroves

atliekamoms funkcijoms, konstatuoja, kad tinkamai juos igyvendinant sumazeja korupcijos
pasireiskimo rizika iki minimumo, irji yra valdoma.
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