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UAB,,GRAUDUVA" KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
zO19 -?A2IMETAMS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB,,Grauduva" (toliau

Bendrove) korupcijos prevencijos programa (toliau Programa) siekiama Salinti prielaidas atsirasti ir plisti Bendrov€je.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu,
PaneveZio miesto savivaldybds Korupcijos prevencijos 2019 - 2021 metq program\ patvirtinta
PaneveZio miesto savivaldybes tarybos 201"9 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-71.
3. Programoje vartojamos s4vokos:
3.1. korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas,
sudarant ir igyvendinant atitinkamq priemoniq sistem4, taip pat poveikis asmenims, siekiant
atgrasinti nuo korupcinio pob[dZio nusikalstamq veikq darymo.
3.2. korupcija - bet koks darbuotojq, dirbandiq Bendrov€je tiesioginis ar netiesioginis
siekimas, reikalavimas arba priemimas turtines ar kitokios asmeninds naudos (dovanos, paslaugos,
paiado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui uZ atlikim4 arba neatlikim4 veiksmq pagal einamas
pareigas, taip pat darbuotojq veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtines ar kitokios
asmeninds naudos sau arba kitam asmeniui ar 5i4 naud4 priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis
sifllymas ar suteikimas valstybes tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtines ar kitokios
asmenines naudos (dovanos, paslaugos, palado, privilegijos) uZ atlikimq arba neatlikim4 veiksmq
pagal darbuotojo einamas pareigas,taip pat tarpininkavimas darant Sioje dalyje nurodltas veikas.
3.3. korupcinio pobtrdZio nusikalstamos veikos - ky5ininkavimas, prekyba poveikiu,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos darytos vie5ojo administravimo sektoriuje arba
teikiant vieS4sias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudZiavimas tarnybine
padetimi arba igaliojimq virSijimas, piktnaudZiavimas oficialiais igaliojimais, dokumentq ar
matavimo priemoniq suklastojimas, sukdiavimas, turto pasisavinimas ar iS5vaistymas, tarnybos
paslapties atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas, neteisingq duomenq apie pajamas,
pelnas ar turtq pateikimas nusikalstamu bldu igytq pinigq ar turto legalizavimas, kiSimasis i
valstybes tarnautojo ar vie5ojo administravimo funkcijas atliekandio asmens veikl4 ir kitos veiklos,
kai tokiq veikq padarymu siekiama ar reikalaujama kySio, papirkimo arba nuslepti ar uZmaskuoti
kySininkavimq ar papirkimq.
4. Kitos Programoje vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos
prevencijos istatyme ir kituose aktuose apibreZtas s4vokas.
5. Programos strategines kryptys:
5. l. korupcijos prevencija;
5.2. antikorupcinis Svietimas.

-

programa siekiarna uZtikrinti skaidresng, veiksmingesnE Benclrouels veikl4.
7. Programo.r ig,vvendir"rim4 koordinuo.ja ir kontroliuoja Bendroves direktoriaus isakymu
i rta korr-rpc ij o s prevencij os kontro 1es komi sij a.
O. Sia

pas[<

II

SKYRIUS
KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBE
8. Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasirei5kimas:
8. 1.

vieSieji pirkimai;

8.2. paslaugq tiekimas fiziniams/juridiniams asmenims (uZsakant paslaugas), teikiamq
paslaugq prieinamumas ir jq kokybe;
8.3. prekiq uZsakymai (uZsakant prekes pas tiekejus);
8.4. bendrovds transporto panaudoj imas;
8.5. darbuotojq priemimas i darb4, darbo sutardiq vykdymas ir nutraukimas;

8.6, sutardiq su tiekejais, paslaugq tiekejais rengimas, vykdymas ir nutraukimas,

III

SKYRIUS

PITOGRAMOS 'TIKSLAI, UZOEVTNIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
sumaZinti korurpci.jos mast4. uZtikrinti r,'eiksming4 ir kryptingE korr-rpcijos
prevencijos priemoniq vykdymo koordinavimE, korupcijos kontroles tqstinum4, padidinti
sliaidrurn4. atvirum4, kelti visuomenes antikorupcini sqmoningum4, stiprinti korupcijos prevencij4
ir kontroiq. Salinti neigiamas s4lygas. skatinandias korupcijos atsiradimq Bendrovdje, keliami Sie
Progranto.s tikslai:
9.1. atskleisti horupciios prieZastis, s4l-vgas korupcilai pasireikSti Bendrove.je;
9.2. Salinti prielaidas korupcijai Bendrot,ej e atsiradimui:
9.3. vyirdl'ti krypting4 korurpcijos prevencijos politik4;
9.4. uZtikrinti skaidresnE. veiksmingesng Bendrctves' r,eiklq.
10. UZdaviniai programos tikslui paSalinti:
1 0. 1 . uZtikrinti et-ektyvq numatyttl priemonir-1 fgyvendinim4l
10.2. aiSkintis galimas korupcijos pasireiSkin-ro prieZastis irias Salinti;
10.i. rL2tikrinti visier.r.rs prieir.iar.r.r4 inforrnacij4 apie Bendroyrls teikiamas paslaugas:
1 0."{. gerinti inlbrmaci.j os sklaida apre }3e nclt'ovrll' r'ykdomq veikl4;
10.5. v"vkdant vieSuosius pirkimus, laikytis Vie5qjq pirkimq istatymo ir kitq teises aktq
reikalavimtl:
1 0. 6. vykd"vti antikorupci nes aplinkos krlrim4 B e ndr ov e.l e'.
10.7. organizuoti vieSqjq ir privaditl interestl konfliktq valdym4;
I 0.8. Sviesti darbuotojus antikorlrpcinE veikl4:
10.9. didinti sprenclimq ir procedlnl skaidrun'r4. vie5um4 ir atsakingumE visr"romenei;
1 0. 1 0. dalyvauti mokymuose liorupcijos prevencijos klausimais.

9. Siekiant

IV SKYRIUS
KORUPCIJOS ATVEJU IR KORUPCINIO POBUDZIO NUSIKALSTAMU VEIKU
TYRIMAS
1

1. Sudaryti s4lygas Bendroves darbuotojams, piliediams, klientams prane5ti Bendrov€s

direktoriui, atsakingiems asmenims uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolg apie itarimus del galimos
korupcinio pob[dZio nusikalstamos veikos.
12. Tifii ir analizuoti gaunamus skundus, parei5kimus del galimq korupcijos atvejq, vertinti
ir parengti si[lymus del korupcijos prevencijos priemoniq ir jq igyvendinimo plano papildymo,
tobulinimo.
13. Esant ltarimui del galimos korupcinio pobtdZio nusikalstamos veikos ar pasitvirtinus
informacijai apie korupcijos fakt4, nustatyta tvarka informuoti Bendrovds direktoriq.

V SKYRIUS
PROGRAMOS IGYVENDINIMAS
14. Programos uLdaviniams igyvendinti sudaromas korupcijos prevencijos Programos
igyvendinimo priemoniq planas, kuris nustato priemones, jq vykdymo terminus, vykdytojus ir yra
neatskiriama Sios Programos dahs.

15. Programos prtemoniq plano ivykdym4 kontroliuoja Bendroves direktoriaus paskirta
korupcijos prevencijos kontroles komisija.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. lia Progra*a siekiama sumaZinti korupcijos pasirei5kimo tikimybg Bendroveje,
uztikrinti korupcijos prevencijos valdym4, padidinti visuomenes pasitikejrmq Bendrovg ir jos
teikiamomis paslaugomis.
17. Korupcijos prevencijos programos nuostatos galioja visiems Bendrov€s darbuotojams ir
privalomos susipaZinti pasiraSytinai.
18. Piograma isigalroja nuo jos patvirtinimo dienos.
I 9 . P r o gr ama skelbiam a B endr ov es interneto svetainej e www. grauduva.lt.

