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UAB,,GRAUDUVA" KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIU IGYVENDINIMO
TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UZdarosios akcines bendroves ,,Grauduva" (toliau - Bendrove) korupcijos prevencijos

priemoniq igyvendinimo tvarkos apra5as (toliau Apraias) reglamentuoja Bendrov1s

fgyvendinamq korupcijos prevencijos priemoniq proceso organtzayim4, koordinavimq bei kontrolg.

2. Apraio nustatyta igyvendinamq korupcijos prevencijos priemoniq proceso organizavimo,

koordinavimo ir kontroles visuma yra Bendroves vidaus kontroles dalis, padedanti uZtikrinti

Bendroves korupcijos prevencijos proceso igyvendinim4, veiklos skaidrum4, visuomenes

pasitikej im 4 B endr ov g.

3. Apraie vartojamos s4vokos:

3.1. antikorupcinds aplinkos stebOsena * Bendroves sudarytos Korupcijos prevencijos

kontroles komisiios ar kito ne5ali5ko asmens, kuriam Bendroves direktoriaus isakymu pavesta

atlikti antikorupcines aplinkos stebdsen4, vykdomi veiksmai, kuriais priZifrima kaip Bendrove

laikosi savo patvirtintos Kovos su korupcija programos ir jos priemoniq lgyvendinimo plano. Si

veikla apima ir vertinim4 ar taikomos antikorupcines veiklos priemones yra efektyvios ir
pakankamos siekiant sukurti antikorupcing aplink4 B endr ov ej e.

3.2. korupcijos prevencijos kontrolGs komisija (toliau - Komisija) - Bendrovds

direktoriaus isakymu i5 ne maZiau kaip trijq nepriekai5tingos reputacijos Bendrov1s darbuotojq

sudaryta komisija, atsakinga ut Bendroves korupcijos prevencijos koordinavim4 ir korupcijos
prevencijos priemoniq igyvendinimo kontrolg.

3.3. korupcijos rizikos veiksniai - prieZastys, s4lygos, ivykiai, aplinkybes, del kuriq gali

pasireik5ti korupcijos rizikos apraiSkos.

3.4. korupcijos pasirei5kimo tikimybds nustatymas - korupcijos prevencijos priemone,

kurios metu Komisija nustato korupcijos pasirei5kimo rizik4 atitinkamose Bendroves padaliniq

veiklos srityse.

3.5. korupcijos pasirei5kimo tikimybes anahze ir ivertinimas - KomisTos parengta i5vada,

del korupcijos pasirei5kimo tikimybes ivertinimo konkre(,ioje Bendroves veiklos Srityje.

3.6. veiklos sritis - Bendroves atskirq darbuotojq ir ar padaliniq atliekama funkcija irlar
vykdomas procesas reikalingas Bendrovds veiklai vykdyti, projektams igyvendinti, funkcijoms,

tenkinandioms viesuosius poreikius, atlikti.
3.7. kitos Apraie vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos

istatyme ( toliau - lstatymas), Korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkoje patvirtintoje Lietuvos

Respublikos Vyriausybes 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Ddl Korupcijos rizikos analizes

atitikimo tvarkos patvirtinimo" (su pakeitimais) vartojamas s4vokas.



II SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS

4. Bendroves korupcijos prevencij4 koordinuoja ir korupcijos prevencijos priemoniq

igyvendinimq kontroliuoja Komisij a.

5. Bendroves direktorius atsako uZ Komisijos sudarym4, jos atliekamq pareigq prieZilr4 bei

kov4 su korupcij4 reglamentuojandiq teises aktq priemim4 ir tvirtinimq.
6. Siekiant uZtikrinti efektyvi4 korupcijos prevencij4, Bendrovdje atliekama veiklos sridiq,

kuriose yra didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymas, analize ir ivertinimas, taip pat

vykdomas Antikorupcines aplinkos stebej imas.

7. Komisija teikia Bendrovds direktoriui veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos
pasireiSkimo tikimybe, nustatymo ir ivertinimo i5vadas, taip pat atlieka Bendrov€s Antikorupcines

aplinkos stebesen4 ir teikia pasillymus Bendrovds direktoriui del priemoniq korupcijos prevencijos

uZtikrinimui.
8. Bendroves direktorius priima sprendimus del pateiktos informacijos ir sifilomq korupcijos

prevencijos priemoniq igyvendinimo. ISvados apie veiklos sritis, kuriose egzistuoja didele

korupcijos pasireiSkimo tikimybe, teikiamos Bendroves direktoriui susipaZinti ir sprendimams

priimti.
9. Bendrovas direktorius, veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo

tikimybe, iverlinimo i5vadas teikia PaneveZio miesto savivaldybes administracijos centralizuoto

vidaus audito skyriui.

III SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES

10. Pagrindines Bendrovaje 1.arkomos korupcijos prevencijos priemones yra:

10.1. Bendrov€s veiklos sridiq, kuriose egzistuoja korupcijos pasirei5kimo tikimybe,

nustatymas, analizavrmas ir ivertinimas;
10.2. Bendroves korupcijos prevencijos programos ir jos igyvendinimo priemoniq plano

sudarymas, koordinavimas ir kontrole;
10.3. Bendroves teises aktqprojektq antikorupcinis vertinimas, kai Sie teises aktai teikiami

tvirtinti Bendroves akcininkams irlar kitoms valstybes valdZios institucijoms ir susijg su Bendroves

veiklos skaidrumu;

10.4. Bendroves Antikorupcines aplinkos stebesena;

10.5. Visuomends informavimas apie Bendrovds vykdom4 veikl4;

ll. Bendrovd tarp pat gali taikyti kitas teises aktuose nustatytas korupcijos prevencijos

priemones.

IV SKYRIUS
VEIKLOS SRIdIU, KURIOSE YRA DIDELE KORUPCIJOS PASIREISKIMO

TIKIMYBE, NUSTATYMAS, ANALIZE IR IVERTINIMAS

12. Korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymo tikslas - nustatyti Bendrovas veiklos sritis

veikiandius iSorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (s4lygas, ivykius ar aplinkybes),



galindius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, taip pat nustatyti veiklos sritis, kurios turi
daugiausia korupcijos rizikos veiksniq, ir parengti bei igyvendinti prevencijos priemones Siq sridiq
veiklos vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar paSalinti.

13. Korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymas Bendrovdje planuojamas ir i5vados

parengimas atliekamas ne veliau kaip iki kiekvienq metq rugsejo 15 dienos.

14. Korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatym4, anahzg ir vertinim4 atlieka Komisija.
Komisi.j os parengtas iSvadas tvirtina Bendroves direktorius.

15. Komisija rengta Korupcijos pasirei5kimo tikimybes ivertinimo iSvad4, kurioje:
15.1. nurodomas pagrindimas del kokiq padalinio atliekamq funkcijq preliminariai kyla

korupcij os pasirei5kimo tikimybe;
15.2" i5oriniai ir vidiniai teises aktai, kuriais vadovaujantis atliktas vertinimas;
15.3. vertinamoje padalinio veiklos srityje nustatyti trukumai, lemiantys korupcijos

pasireiSkimo rizik4;
15.4. vertinamoje padalinio veiklos srityje, esantys teikiami veiksniai leidZiantys suvaldyti

korupcijos rizikq fiei nustatomi);
15.5. antikorupcine aplinka padalinio veiklos srityje visame Bendroves veiklq kontekste;

15.6. sirllomos priemones, kaip sumaZinti korupcines rizikas.

V SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMV IR JV IGYVENDINIMO PRIEMONIU

PLANU SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDIVAVIMAS IR KOTROLE

16. BendroveTe kovos su korupcija programa rengiama tuomet, kai:

16.1. Bendroves direktorius, atsiZvelgdamas i Korupcijos prevencijos ir kontroles komisijos
i5vadas bei veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, vertinimo
iSvadoje pateiktus si[lymus, priima sprendim4 parengti nauj4, koreguoti esam? Bendrovis
korupcijos prevencijos program? irlar jos igyvendinimo priemoniq plan4:

16.2. Korupcijos prevencijos programos rengimas ir tikslinimas yra butinas atsiZvelgus i

\, naujausius teises aktq, reglamentuojandiq komisijos prevencij4, pakeitimus

17. Kovos su korupcija programos projekt4 rengia Komisija ir j4 derina su Bendroves

direktoriumi. Suderinta ir Bendroves direktoriaus patvirtinta Kovos su korupcija programa ir jos

igyvendinimo priemoniq planas teikiamas susipaZinimui visiems Bendroves darbuotojams, o

asmenys, kurie tiesiogiai atsakingi uZ Sios programos igyvendinim4 su programa supaZindinami
pasiraSyinai.

18. Kovos su korupcija programa ir jos igyvendinimo priemoniq planas skelbiamas
Bendrov€s interneto svetaineje. Si4 program4 ir jos priemoniq igyvendinimo plan4 lgyvendina

. atsakingi Bendroves padaliniai ir kiekvienas darbuotojas tiek, kiek tai nuo jo priklauso.

19. Kovos su korupcija programos ir priemoniq plano laikymasis kontroliuoj amas Komisijos
vykdant B e ndr ov A s antikorupcij os aplinkos stebesen4.

VI SKYRIUS
ANTIKORUPCINES APLINKOS STEBESENA, JO ATLIKIMO ETAPAI

20. Antikorupcines aplinkos stebesen4 atlieka Komisija.



21. Antikorupcines aplinkos stebesena atliekama keliais etapais:

21.1. Pirmas etapas - duomenq rinkimas, kurio metu Komisija renka duomenis apie

Bendrovdje nustatytas korupcijos aprai5kas, ar rrzikE atsirasti korupcijos aprai5koms. Fiksuoja

gautus skundus del galimq korupciniq veikq, Bendroves darbuotojq atZvilgiu atliekamq ikiteisminiq
skundq, stebi ir esant reikalui, fiksuoja kit4 vieSai prieinam4 informacijq apie Bendrovg.

21.2. Antras etapas - surinktq duomenq apdorojimas, apibendrinimas. Sio etapo metu

Komisija gautus duomenis aptaria ir apibendrrna, analizloja ir parengia pasi[lymus.

VII SKYRIUS
VI S U O M E N E S INFO RMAVIMAiI|,,W}HI,*ifl S S U KORUP CIJA SU S IJU S IU

22. Bendroves informacija apie antikorupcing veikl4 skelbiama Bendrovds intemeto

svetainej e www. grauduva.lt skyriuj e,,Korupc ij o s pr ev enc ij a" .

23. Bendroves interneto svetaines skyriuje ,,Korupcijos prevencija" vie5inami dokumentai

susijg su Korupcine prevencija Bendrov1je.

24. Informacij1 Bendroves interneto svetaineje ,,Korupcijos prevencijos " skyriuje rengia ir
atnauj inam a Ko mi s ij os iniciatyva.

V SKYRIUS
BAIGIMOSIOS I{UOSTATOS

25. Apraias isigalioja kit4 dien4 nuo jo patvirtinimo dienos ir yra privalomas susipaZinti

vi si ems B e n dr ov ej e dirbantiems darbuotoj ams.

26. Apraias gali bfiti keidiamas, papildomas Bendroves direktoriaus isakymu.
27. Sio Apraio nuostatq lgyvendinim4 koordinuoja ir kontroliuoj a Komisija t Bendrov1s

direktorius.


