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rSvnt.+
vEIKLos snrirq, KURIosE EGZISTUoJA DTDELE KoRUpcIJos
pnsrnnrSKrMo rrKrMyBE. NUSTATyMo
2018-09-27

UAB ,,Lietuvos Zirgynas" (toliau - Bendrove), vadovaujantis Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsniu, Korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarka, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybes2002 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 1601 ,,Del Korupcijos rizikos
analizes atlikimo tvarkos patvirtinimo",

ir

atsiZvelgdama

i

Zemes

lkio

sektoriaus antikorupcijos

programos igyvendinimo priemoniq plan4 Q018-2025), patvirtint4 Lietuvos Respublikos Zemes

kio ministro 2002 m. rugsejo 23 d. isakymu Nr. 373 ,,Ddl Zemes [kio sektoriaus antikorupcines
programos tvirlinimo" , iSanalizavo ir ivertino Bendroveje korupcijos pasirei5kimo tikimybg:
Korupcijos tikimybes nustatymo uZdaviniai:

1. {vertinti veiklos sritis

reglamentuojandiq"teises aktq nuostatas

ir

nustatyti galimus

korupcij os rizikos veiksnius;

2.

Pasi[lyti korupcijos rizikqir jos veiksnius maZinandias priemones.

Bendroveje veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos tikimybe, nustatym4 ir
korupcijos pasireiSkimo tikimybes ivertinim4 atliko Bendroves kovos su korupcija komisija,
sudaryta

UAB ,,Lietuvos Lirgynas" direktoriaus 2013 m. sausio 14 d. isakymu Nr. 1

,,Ddl

korupcijos prevencijos komisijos sudalymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo".

Bendrovei vykdant savo funkcijas, uZdavinius

bei atliekant

Bendroves istatuose,
patvirtintuose UAB ,,Lietuvos lirgynas" neeilinio visuotinio akcininkq susirinkimo 2017 m.
birZelio 8 d. protokole Nr. A-2, nurodytas funkcijas, egzistuoja reali korupcijos pasirei5kimo
tikimybe:

1.

Pagrindinis tikslas

-

siekti valstybes socialiniq

ir

politiniq tikslq igyvendinimo

-

i5saugoti Zemaitukq, stambiqjq Zemaitukq, trakenq, Lietuvos sunkiqjq veisles arkliq genofond4, taip
pat pelningos veiklos;

2.

Siekti akcininkq Bendrovei perduoto turto bei Bendroves veiklos metu sukaupto turlo

efektyvaus panaudoj imo ;

3.

Siekti kitq turtiniq ir neturtiniq Bendroves akcininkq interesq igyvendinimo.

Bedroves kovos su korupcija komisija (toliau

- Komisija)

201S m. rugsejo 7 d. korupcijos

tikimybg nustatinejo veiklos srityje.

ATSKIRV SRICIU VERTINIMAS

1. Bendrovds veiklos, susijusios su Zemaitukq, stambiqjq Zemaitukq,

trak6nq,

Lietuvos sunkiqjq veislds arkliq genofondo i5saugojimu, vertinimas.
Bendroves akcijos 89,61 proc. priklauso Lietuvos Respublikos valstybei, akcijq valdytoja
yra LR Zemes flkio ministerija. Bendroves tikslas - apsaugoti lkiniq gy\.unq nacionalinius
genetinius i5teklius nuo nykimo, uZtikrinti saugomQ lietuvi5kq gyvtinq veisliq populiacijq tvarum4..
Bendrove dalyvauja Lietuvos [kiniq gyvrinq genetiniq i5tekliq i5saugojimo programoje (toliau Programa), 5i Programa patvirtinta2}}S m. vasario 6 d. Zemes flkio ministro isakymu Nr. 3D-58.
Svarbiausi uZdaviniai :
1. Dkiniq gyvtinq nacionaliniq genetiniq i5tekliq i5saugojimas in situ - iSlaikyti pagal
Lietuvos iikiniq gyv[nq genetiniq iStekliq iSsaugojimo programos 1 priede nurodytus rodiklius
(selekcinius branduolius, linijas, Seimas, ikainius) ir skirt4 finansavim4 genealogines strukturos
genofondiniq [kiniq gyvDnq bandas, kuriq gyvunai nuolat perduotq pageidaujamus poZymius ir
norimas savybes kitoms kartoms;
2. ukiniq gyvDnq nacionaliniq genetiniq i5tekliq i5saugojimas ex situ - igyvendinant
biologines ivairoves konvencijos tikslus, palaikyti ukiniq gyv[nq genetines medZiagos, turindios
funkcionaliq paveldimumo elementq, saugojamuosius [kiniq gyvunq genq bankus, sudaryti
genetines medZiagos kolekcijas ir jas stabiliai saugoti pagalpagal Lietuvos ukiniq gyvlnq genetiniq
i5tekliq i5saugojimo programos 2 priede nurodytas apimtis, ikainius ir skirt4 finansavim4.
Pagal 5i4 Program4 lkiniq gyvlnq nacionalinius genetinius iSteklius saugantys subjektai
atlieka valstybines reik5mes darbq, gyvDnus saugo, tiria, platina ir populrarina senqjq vietiniq
veisliq populiacijas.
Bendrove vykdo valstybes pavest4 funkcij4, t.y. saugo Zemaitukq, stambiqjq Zemaitukq,
trakenq, Lietuvos sunkiqjq veisles arkliq genofond4. Laikomi saugomq lietuvi5kq Dkinirl gyvlnq

veisliq arkliai veisiami grynuoju veisimu, i5laikant veisliq genealogines struktfiras, vykdoma
veisliniq reproduktoriq atranka,

jq

vertinimas pagal eksterjero, sportines bei palikuoniq kokybes

savybes, Auk5tos veislines vertes kumeles kergiamos su licencijuotais erZilais, parenkant derinius

pagal selekcini planq atsiZvelgiant
tinkamai priZitirimas

ir

i

kilmg, eksterjero

Seriamas, ivertinamas

jo

ir

sportines savybes. Gimgs prieauglis -

eksterjeras. Siekiant genetines ivairoves grieltai

laikomasi selekcinio plano, tvarkoma arkliq veislininkystes apskaita, kaupiama genetine medliaga,
vykdoma informacine sklaida dalyvaujant parodose, vykdoma erZilq depo funkcija.

UZ genetiniq i5tekliq saugojim4 yra skiriamas valstybes finansavimas, le5q panaudojimas
genofondiniq ukiniq gyv[nq i5laikymui

ir

genetines medZiagos kaupimui gali sudaryti prielaidas

korupcijos pasirei5kimui. Pagal Program4 gaunamos leSos turi buti panaudojamos tiksliai pagal
paskirti, remiantis Lietuvos Zemes [kio ministro 2008 m. rugpjudio

Lietuvos

lkiniq gyvflnq

2l d. isakymo Nr. 3D-465 ,,Del

genetiniq iStekliq i5saugojimo programos administravimo taisykliq

patvirtinimo". Siomis taisyklemis nurodoma kokios i5laidos gali

bfti

finansuojamos [kiniq

genofondiniq gyvunq i5laikymui. UZ informacijos ir pateiktq dokumentq lesoms gauti teisingum4,

ir

gautq le5q panaudojim4

buhalterines apskaitos tvarkymo atsako Bendrove. Genetiniq isteklirl

i5saugojimo priemonems skirtq le5q pagal Siq taisyklir+ 7-I2 punktuose nurodytas veiklos kryptis

panaudojimo

ir darbq ivykdymo kontrolg atlieka LR Zemes flkio ministerija. Bendrove gaunamas

le5as 2017-2018 metais panaudojo pagal Programoje numatytas veiklos sritis. Apie vykdomus

specialiuosius isipariegojimus skelbiama

vieSai Bendroves interneto svetaineje

www.lietuvoszirglznas.lt

2.

Vie5ieji pirkimai, turto panaudojimas ir nura5ymas.

Kadangi UAB ,,Lietuvos Lirgynas" 89,61 procentas akcijq priklauso valstybei, o akcijq
valdytoja yra LR Zemes [kio ministerijapagal Vie5qjq pirkimrl istatym4 25 straipsni, 2 dalies a) ir

b) punktus UAB ,,Lietuvos Lirgynas" yra perkandioji organizacija. Bendrovei reikalingq isigyti
prekiq, paslaugq ar darbrl planavimas vykdomas, atsiLvelgiant i praejusiq metq poreiki bei
investicijas, butinas tinkamai Bendroves veiklai uZtikrinti, kurios numatytos
imones strateginiame
plane. Su vie5qjq prikimq planu supaZindinama Bendroves valdyba, tvirtina Bendrovds direktorius.
Pirkimq planas metq eigoje koreguojamas, atsiZvelgiant iprekiq, darbq
isigyjimo butinum4. Vie5ieji
pirkimai, atliekami vadovaujantis vie5qjq pirkimq istatymu bei maZos vertds prikimo apraSu, kuris

isigaliojo nuo 2017
www. lietuvo szir g)'nas.

m. liepos 1 d. ir

lt skiltyj

Sandoriams, kurie

e vie$iej

skelbiami Bendroves interneto

svetaineie

i pirkimai.

virllja l/20 Eur rib4 reikalingas valdybos pritarimas. Atlikti pirkimai

iforminami pagal UAB ,,Lietuvos Lirgynas" patvirtinq tvarkq. Nupirktos prekds, darbai,paslaugos

yra registruojami, fiksuojami Bendroves buhalterineje

e. tJLpajamuotas isigy.tas turtas,
paslaugos, darbai yra nuraSomi laikantis sunaudojimo normq, o faktiniai sunaudotq medZiagq
apskaitoj

likudiai kontroliuojami r,ykdant meting inventorizacij4, kurioje dalyvauja, Zemes [kio ministerijos
atstovai ir Bendroves auditore, Inventorizacijos metu komisijos nustatyta tvarka, turt4 parduodant
vie5uose aukcionuose arba likviduojant, gavus Bendroves valdybos pritarimE pagal pasitvirtint4

tvark4. Manome, kad konstatuoti jog Sioje veiklos srityje egzistuoja didele korupcijos apraiSkq
tikimybe nera pagrindo.
Sprendimai, susijg su Bendroves turto valdymu, naudojimu

ir

disponavimu juo, kuriems

nereikia Bendroves valdybos pritarimo priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
istatymais.
Vyriausybes nutarimais bei LR Zemes ukio ministro isakymais, taip pat galioja Buhalterines
apskaitos politika, finansq kontroles taisykles, patvirtintos Bendroves direktoriaus
isakymu, kurios
esant poreikiui nuolat tobulinamos ir vykdomos.

I5vados i5 pasiulymai:

Bendroveje idiegtos papildomos kontroles procedlros, uZtikrinandios tinkam4 Lietuvos
Respublikos vie5qiq pirkimq istatyme itvirtintq procedr[rq laikym4si, teiset4 ir racionalq valstybes

biudZeto le5q panaudojim4, sudarant

ir

vykdant prekiq

ir paslaugq isigijimo

sutartis, tinkam4

vie5qjq pirkimq proceso valdym4, galimq klaidq ar paleidimq bet kuriame pirkimq proceso etape

identifikavim4
iniciavim4

ir

ir

apimandios vis4 pirkimq proces4, t.y. poreikiq formavim4, pirkimq planavim4,

pasirengim4 jiems, pirkimq vykdym4, pirkimo sutarties sudarym4, vykdym4 ir jos

rczultatq ivertinim4.

Apibendrinarfi galima teigti, kad nors Bendroves veikla yra i5samiai reglamentuojama
istatymq ir kitq teises norminiq aktq, o darbuotojq funkcijos nustatytos pareigybiq apraSymuose,
tadiaus remiantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatyme nustatytais kurupcijos
pasirei3kimo tikimybes kriterijais, korupcijos pasirei5kimo tikimybes visgi egzistuoja.

Siekiant valdyti korupcijos rizikos veiksnius

ir iki

minimumo sumaZinti korupcijos

pasirei5kimo tikimybg Bendorvej e sitloma:
1

.

2.
3.

Darbuotoj ams organizuoti mokymus korupcij os prevencij os klausimais;

AtsiZvelgiant i teises aktq pakeitimus, esant bltinybei tobulinti vidinius teises aktus;
Interneto svetaineje www,lietuvoszirqrnas.lt skiltyje korupcijos prevencija, informuoti

darbuotojus bei svetaines lankytojus apie atliekamas prevencines programos priemones.

Komisija, atsiZvelgdama

i

priimtq dokumentq aktualum4
Bendroves atliekamoms funkcijoms, konstatuoja, kad tinkamai juos igyvendinant sumaZeja
analizuojamu laikotarpiu

korupcijos pasirei5kimo rrzika iki minimumo ir

ji

yra valdoma, todel rekomenduojama nuolat juos

perZilreti ir, esant poreikiui tobulinti.

Direktorius

Edgaras Jeninas

