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UAB ,,KAZLlJ RUDOS SILUMOS TINKLAJ" KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMA
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB ,, Kazh-1 Ri1dos silumos tinklai" (toliau - Bendrove) korupcijos prevencijos
programa (toliau - Programa), skirta uztikrinti ilgalaik'<, veiksmingil ir krypting/l korupcijos
prevenciji) bei kontroly bendroveje, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos istatymu, Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcija 2015-1025 metq
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537.
2. Programos tikslas - nustatyti pagrindinius kovos su korupcija Bendroveje tikslus ir
uzdavinius, korupcijos prevencijos subjektus, jlj teises ir pareigas korupcijos prevencijos srit.Y.ie,
uztikrinti veiksmingesn(! ir skaidresn(! Bendroves bei jos darbuotojlJ veikli).
3. Programos uzdaviniai - nustatyti galimus korupcijos atvejus Bendroveje, issiaiskinti
galiml) korupcijos atvejlJ priezastis, atskleidus galimus atvejus, juos salinti atitinkamais budais,
siekiant atgrasinti Bendroves darbuotojus nuo galimos korupcinio pobi1dzio nusikalstamos veiklos.
4. Programa grindziama bendroves vadovlj, administracijos ir kitl) darbuotojlJ
antikorupciniu svietimu, mokymu, informavimu.
5. Programoje vartojamos S/lVOkos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatyme ir kituose istatymuose apibreztas Si)vokas.
II.

SITUACIJOS ANALIZE

6. Korupcija yra darbuotojo administracinis, darbo drausmes ar tarnybinis nusizengimas,
pasireiskiantis tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtines ar kitokios asmenines
naudos (dovanos, pazado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat j9c priimant, kai tai daroma
piktnaudziaujant tarnybine padetimi, virsijant igaliojimus, neatliekant pareigq, pazeidziant
viesuosius interesus, taip pat korupcinio pobi1dzio nusikalstama veika.
7. Korupcija yra viena is nacionalinilj gresmiq valstybei ir vienas is pavojingiausi!j
socialinil) reiskinilj, keliantis gresm(! zmogaus teisems, demokratijai ir teisinei valstybei,
iskreipiantis socialini teisingumi!, Si)Ziningi) konkurenciji), verslo siµygas, mazinantis ekonomikos
augimi), keliantis pavojlj valstybes valdymui, valstybes ar savivaldybil) istaigq stabilumui ir
visuomenes moralei.
8. Galimos korupcijos pasireiskimo prielaidos:
8.1. Isorines korupcijos prielaidos:
8.1.1. socialines: nedarbas, santykinai mazi tarnautojlJ Ir kitlj darbuotojq atlyginimai,
netobula motyvacine karjeros sistema;

8.1.2. teisines: teises aktlj netobulumas, daznas j4 keitimas ir kolizijos, kontroles sistem4,
teisinilj procedilflj ir priemonilj netobulumas;
. .. .
8.1.3. institucines: netobuli darbuotoj4 priemimo i tarnyblf atrankos knterIJai,
nepakankainos vidaus ir isores auditlj apimtys;
8.1.4. visuomenes pilietiskumo stoka: visuomenes poziurio i korupcij11 neapibreztumas ir
priestaringumas, visuomenes nari4 pakantumas korupcijai ir pasyvumas antikorupcineje veikloje.
8.2. Vidines korupcijos pasireiskimo prielaidos:
8.2.1. paslaug4 teikimo, vidaus administravimo procedilr4 reglamentavimo spragos;
8.2.2. viesaj4 ir privaci4 interes4 konflikt4 prevencija nepakankamai paremta privaci4
interes4 analize, nusalinimu.
III.

PROGRAM OS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

9. Programos tikslai:
9.1. vykdyti korupcijos prevencij<t uzkirsti kelill galimoms korupcijos apraiskoms UAB
,,Kazl4 Rildos silumos tinklai";
9.2 uztikrinti sqiinin� konkurencijlt, skaidrlj ir racionallj preki4, darb4 ar paslaugq pirkimlt
vykdant viesuosius pirkimus;
9 .3. uztikrinti skaidrill ir veiksmingll veik:111 jmoneje;
9.4 galim4 korupcini4 veik!j salinimas ir korupcijos atvej4 viesinimas.
10. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uzdaviniai:
11.1. uztikrinti efektyv4 numatytlj priemonilj jgyvendinimlf ir priemonilj piano
jgyvendinimo administravimlt;
11.2. siekti, kad vislj sprendim4 priemimai bilt4 skaidrils, atviri ir prieinami imones
darbuotojams;
11.3. didinti antikorupcinio svietimo sklaidll UAB ,,Kazl4 Rildos silumos tinklai";
11.4 uztikrinti galimos korupcijos pasireiskimo rizikos pasalinimii;
11.5 uztikrinti skaidrius ir racionalius viesuosius pirkimus;
11.6 uztikrinti veiksmingq ir kryptingq ilgalaiki korupcijos prevencijos priemoni4
igyvendinim11 Bendroveje;
11.7 suteikti informacijll silumos vartotojains apie tai, kur galima pranesti apie galimus
korupcijos atvejus.
IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS JGYVENDINIMAS
12. Veiksmingai sumazinti korupcijll galima tik tada, jeigu kovos su korupcija priemones
kreipiamos ne i korupcijos padarinius, o i prielaidas. Tai reiskia, kad veiksminga antikorupcine
veikla turetlj bilti skirta ne tik korupcinio pobildzio teises pazeidimams uzkardyti, bet ir salinti bei
mazinti sii]ygas asmenims, dirbantiems viesajame sektoriuje, tureti naudos, atlikti zalingus veiksmus
ar susilaikyti nuo nenaudinglj visuomenei veiksm4.
13. Korupcijos prevencijos prograinos igyvendinimui yra sudaromas Bendroves korupcijos
prevencijos programos planas (toliau - Planas), kuris nustato korupcijos prevencijos priemones,
priemonems ivykdyti skirtus tikslus, terminus ir kriterijus, vykdytojus bei laukiamus rezultatus ir j4
vertinimo kriterijus.
14. Programoje nurodyt!j priemoni4 vykdytoj4 kontroh; atlieka Bendroves vadovas arba jo
paskirtas asmuo.

15. Asmuo atsakingas uz korupcijos prevencij1! Bendroveje, kart1! per metus, pasibaigus
metams, bet ne veliau kaip iki kit4 metq vasario 1 dienos, Bendroves vadovui pateikia ataskait1! apie
Programos igyvendinimo eig1!, veiksmingum1!.
16. Atsizvelgiant i Bendroves vadovui pateiktfl ataskaitll, direktoriaus sprendimu gali biiti
koreguojarna UAB ,,Kazl4 Riidos silumos tinklai" korupcijos prevencijos programa ir priemoni4
planas.
V. BENDROSIOS NUOSTATOS
17. Programa jgyvendinama pagal Programos priemoni4 plan1!,
18. Uz konkreci4 Programos priemoni4 jgyvendinim1! atsako priemoni4 plane nurodyti
vykdytojai.

