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KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2020 m. PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB Naujosios Akmenes autobusq parkas 2018-2020 metq kovos su korupcija programa

(toliau - Programa) parengta atsiZvelgiant vadovaujantis: Lietuvos Respublikos nacionalines kovos

su korupcija20l5-2025 metq programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d.

nutarimu Nr. XII-1 537 ,,Del Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcij a2015*2025 metq

programos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu 12in.,2002, Nr.57-

2297), Lietuvos Respublikos 2002 spalio 8 d. nutarimu Nr.l60l ,,Ddl korupcijos rizikos analizes

atlikimo tvarkos patvirtinimo", Akmenes rajono savivaldybes korupcijos prevencijos 201 5 -2019

metq programa, patvirtinta Akmenes rajono savivaldybes tarybos 2015 m. geguZes 28 d. Nr. T-I29.

Programos igyvendinim4 koordinuoja ir kontroliuoja direktoriaus paskirtas asmuo. Programa

parengta 3 (trtjq) metq laikotarpiui. Programa pades vykdyti korupcijos prevencij4, uZtikrins

skaidresng UAB Naujosios Akmenes autobusq parko veikl4.

1. L Programoje naudojamos s4vokos:

l.l.l. Korupcija - bet koks asmenq, dirbandiq bendroveje elgesys, neatitinkantis

jiems suteiktq igaliojimq ar teises aktuose nustatytq elgesio standartq, ar kitokio elgesio skatinimas,

siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliediq ir valstybes interesams.

1.1.2. Korupcijos rizikos veiksniai - prieZastys, ivykiai, s4lygos del kuriq gali

pasireik5ti korupcij os rizika.

1.1.3. Korupcijos pobiidZio teisds paieidimas - bendroveje darbuotojo

administracinis, darbo drausmes ar tarnybinis nusiZengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai

siekiant arba reikalaujant turtines ar kitokios asmenines naudos ( dovanos, palado,privilegijos ) sau

ar kitam asmeniui, taip pat j4 priimant, kai tai daroma piktnaudZiaujant tarnybine padetimi, vir5ijant

igaliojimus, neatliekant pareigq, paLeidLiant viesuosius interesus, taip pat korupcinio pobldZio

nusikalstama veika.



II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

2. Programos tikslai:

2.1. uZtikrinti skaidri4 bendroves veikl4;

2.2. didinti vi suomenes pasitikej im4 bendrove ;

2.3. maLinti korupcijos plitim4;

2.4 . Salinti korupcij o s pasirei Skimo prieZasti s.

2.5 . P ro gr amo s uZdaviniai :

2.5.1. malinti korupcijos prielaidas teikiant vieS4sias paslaugas;

2.5.2. atskleisti korupcijos prieZastis, s4lygas korupcijai pasireikStibendroveje ir jas

Salinti;

2.5.3 igyvendinti nei5vengiam4 atsakomybE ui, neteisetus veiksmus.

III. PRIELAIDOS KORUPCIJOS PASIRBISKIMUI

3. Bendroves veiksmq seka, nustatant korupcijos pasireiSkimo tikimybg, i5destyta

programos priede: ,oProgramos igyvendinimo priemoniq planas" (toliau - priemoniq planas) (priedas

Nr. 1).

3.1. Bendroves veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasirei5kimo tikimybe:

3.1.1. vie5qjq pirkimq planavimas , organizavimas, vykdymas;

3.1.2. sprendimq priemimo, veiksmq atlikimo tvarka, sprendimq priemimo terminai,

sprendimq apskundimo tvarka;

3.1.3. darbuotojq atranka ir priemimas i darb4;

3.L4. informaciniq technologijq naudojimas informacijos valdymo procesuose;

3.1.5. mar5rutq pajamq, negautq pajamq (pajamos uZ suteiktas lengvatas) bei patiriamq

s4naudq apskaita;

3.1.6. vietinio (miesto) ir tolimojo susisiekimo marSrutq keleiviq aptarnavimas;

3.1.7 .licencijuojamos veiklos (pagal vykdomas ekonomines veiklos r[Sis) vykdymas.

IV. KORUPCIJOS ATVEJU TYRIMAS

4. Nagrineti ir analizuoti piliediq gaunamus pra5ymu, skundus, parei5kimus ir siulymus del

korupcijos atvejq. Informavimas apie galimai korupcing veik4:



- asmenims pastebejusiems korupcijos poZymiq, netinkamq pareigq atlikimo, elgesio

bendroves darbuotojq veiksmuose apie tai prane5ti raStu J. Dalinkevidiaus g. 1, Naujoji Akmene, LT-

85118, el. pa3tuakmene@autobusu-parkas.lt,Lodziutel.: 8-425 56799,8-686 73712:

- gavus informacijos del galimq korupcijos veiksmq nedelsiant informuoti imones direktoriq.

V. PROGRAMOS IGYVENDINIMAS

5. Programos igyvendinimui sudaromas ,,Programos igyvendinimo priemoniq planaso'

(toliau - priemoniq planas) (priedas Nr.1), kuris yra neatskiriama programos dalis. Jis tvirtinamas ir

atnauj inamas direktoriaus isakymu

Programos priemoniq igyvendinimo prieZi[r4 bei kontrolg vykdo asmuo atsakingas uZ

korupcijos prevencij4.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6. Programa isigalioja nuo jos patvirtinimo dienos.

6.1. Korupcine situacija vertinama bei priemoniq planas perZiurimas kas treji metai. Esant

bfltinybei, programa gali b[ti papildoma ar keidiama direktoriaus isakymu ir teises aktq nustatyta

tvarka.

6.2. Programa ir jos igyvendinimo priemoniq planas skelbiami UAB Naujosios Akmenes

autobusq parko interneto svetaineje http://www.autobusu-parkas.ltl.
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I priedas

UAB NAUJOSIOS AKMENES AUTOBUSU PARKO KORUPCIJOS PREVENCIJOS
2OI8.2O2O METU PROGRAMOS IGYVENDINIMO PRIEMONIU PLANAS

Eit.
Nr.

Priemonds pavadinimas Vykdytojas Vykdymo laikas

SupaZindinti bendroves bendruomeng su ben-
droveje priimtais vidaus teises aktais:
korupcijos prevencijos programa, priemoniq
planu bei jiems igyvendinti skirtais teises aktais

Administratore Paskelbti korupcijos
prevencijos program4
ir jos igyvendinimo
priemoniq plan4 inter-
netineje svetaineje

2, Periodi5kai siqsti uZ korupcijos prevencijos ir
kontroles vykdym4 atsaking4 asmeni ! semina-
rus, mokymus korupcijos prevencijos klausi-
mais

Direktorius 2018 -2020 m.

3. Nustatyti korupcijos pasireiSkimo tikimybg
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta
tvarka

Administraciia 2018-2020 m.

4. Ne rediau kaip vien4 kart4 per metus atlikti
kontrolg del kuro degalq panaudojimo ir
nustatyto ridos limito tarnybiniam transportui

Buhaltere 2018-2020 m.

5. Analizuoti ra5tu gautus pasitlymus del
korupcii os prevencii os priemoniu

Administratore 2018-2020 m.

6. Bendroves interneto svetaineje skelbti darbuo-
toiu darbo uZmokesti

Vyr. finansininke 2018-2020 m.

7. I5samiai reglamentuoti kiekvieno bendroves
darbuotoj o parei gine s funkc ij as, uZtikrinti j r+

vykdym4 ir atsakomybg, nustadius trfikumus,
imtis veiksmu, kad iie bDtu pa5alinti

Direktorius 2018-2020 m.

8. Nagrineti piliediq gautus pra5ymus, skundus
siekiant i5vengti nepagristo vilkinimo ir prie-
laidq korupcij ai susidarymo

Direktorius 2018-2020 m.


