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KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA

7, Be nd rosios n u ostatos

1.1' ,fmon6s, "Raseiniq komunalines paslaugos", kovos su korupcija ZOLT-2OIA m.
programa parengta atsiZvelgiant j: Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcija
2015-2025metq programa, patvirtintq Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d,
nutarimu Xll-L537 "Del Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcija 2OL5-2025
metq programos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos jstatymu (Zin.,
2002,Nr.57-2297), Lietuvos Respublikos2002spalio 8 d. nutarimu Nr.1601 " Del korupcijos
rizikos ana lizes atliki mo tvarkos patvi rti n imo".

t.2. Programos tikslas - uZtikrinti veiksmingq ir kryptingq korupcijos prevencijos ir
kontroles sistemq bendrovdje, o priemoniq planas turi uZtikrinti skaidresnq, veiksmingesnq
bendroves veiklq.

1.3. ProgramojenaudojamqiSsirei5kimqpaai5kinimai:
Korupciia - bet koks darbuotojo, neatitinkantis jam suteiktq jgaliojimq ar nustatytq

elgesio standartq, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir
taip pakenkiant asmenq ir bendrovds interesams.

Korupcijos rizikos veiksniai - prieiastys, sqlygos, ivykiai, aplinkybes, del kuriq gali
pasireik5ti korupcijos rizika.

Korupcinio pob0diio teis6s paieidimas - darbuotojo darbo drausmes nusiiengimas,
padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtines ar kitokios naudos
(dovanos, paZado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui. Taip pat jq priimant, kai tai daroma
piktnaudZiaujant tarnybine paddtimi, vir5ijant lgaliojimus, neatliekant pareigr.;, paieidZiant
vieiuosius interesus, taip pat korupcinio pob0diio nusikalstama veika.

4.1. Kitos programoje naudojamos sqvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos jstatyme ir kituose istatymuose apibreitas sqvokas.

2, Progromos siekiomi tikslai

Maiinti korupcijos pasireiSkimq paplitimq bendroveje.
Nustatyti korupcijos pasireiSkimo tikimybq ir priemones nustatytiems korupcijos

rizikos veiksniams valdyti ar pa5alinti.
2.3. Uitikrinti efektyvq paruoitos programos, jos priemoniq plano jgyvendinimq.

2.1.
2.2.



2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

Didinti visuomen6s pasitikejimq bendrove.
VisapusiSkai ginti bendroves darbuotojq bei klientq teises.

3. Korupcijos prevencijos bendrosios priemon€s

Korupcijos rizikos analize bendroveje.
Korupcijos prevencijos programos parengimas ir tikslinimas.
Nustatytq korupcijos atvejq pavie5inimas.

4, Korupcijos situocijos onolizd, informovimas,
a ntikoru pci nis ivieti mas i r povieii ni mos

4't. Bendroves veiksmai, nustatant korupcijos pasireiSkimo tikimybq isdestyti
programos 1 priede: " Raseiniq komunalines paslaugos" korupcijos prevencijos 2Ot7-ZOL9
metq programos jgyvendi ni mo priemon iq planas,,.

4'2. Bendrove parengia korupcijos prevencijos programA ir jos priemoniq igyvendinimq.4.3. Antikorupcinis ugdymas - neatskiriama Svietimo dalis, kuri puoseleja asmens
dorovq, ugdo pilietiSkumq, asmens teisiq ir pareigq samprata, norint jgyvendinti korupcijos
prevencijq.

4.4. Sudaryti galimybq piliediams, pastebejusiems korupcijos poiymius, praneiti
bendrovds vadovybei visomis priemonemis.

4.5. Gavus informacijq del galimq korupciniq veiklq, turindiq nusikalstamos veiklos
poiymiq, nedelsiant i nform uoti bend roves d irektori q.

4.6. Bendrove nedelsiant privalo pavieSinti nustatytus korupcijos atvejus savo
internetiniame puslapyje.

4.7. Bendroves veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiSkimo tikimyb6:
4.7.1.Prekiq, paslaugq ir darbq vie5ieji pirkimai.
4.7 .2.Ef ektyvu s jsta igos bi u dieto pa n a udoj i m as.

5. Progromos igyvendinimos, eiga ir otskoitomybi

5.1. Korupcijos prevencijos programos uZdaviniams jgyvendinti sudaromos programos
igyvendinimo planas, kuris nustato priemones, tikslus, jq vykdymo terminus bei vykdytojus.

5.2. Korupcijos prevencijos programos jgyvendinimo priemoniq planas yra neatskiriama
Sios programos dalis. Sis planas yra tvirtinamas ir atnaujinamas bendroves direktoriaus
jsakymu.


