
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

AB „KIAULIŲ VEISLININKYSTĖ“ 2018-2019 m. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Korupcijos prevencijos 2018-2019 m. programos (toliau -Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, 

veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę AB „Kiaulių veislininkystė“ 2018 - 2019 metų 

laikotarpiu. 

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu 2002 m. gegužės 

28 d. Nr.IX-904. 

3. Programa orientuota į korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą, taip pat korupcijos rizikos 

veiksnių valdymą. 

4. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Korupcijos prevencijos įstatyme 

ir kituose teisės aktuose. 

5. Už korupcijos prevenciją AB „Kiaulių veislininkystė“ atsakingas bendrovės direktorius. 

6. Už programos įgyvendinimą, už korupcijos prevenciją ir kontrolę bendrovėje yra atsakinga koordinavimo 

komisija (toliau - komisija). 

 

II. ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7. Pagrindiniai Antikorupcinės  programos tikslai: 

7.1. išsiaiškinti ir šalinti korupcijos bendrovėje prielaidas; 

7.2. užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę darbuotojų veiklą. 

8. Programos uždavinys – siekiama nustatyti ir šalinti priežastis bei prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, 

skatinti pilietiškumą  ir bendrovėje dirbančių darbuotojų toleranciją korupcijai. 

9. Programos uždaviniai tikslui pasiekti: 

9.1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti; 

9.2. ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą. 

9.3. Bendrovėje sudaryti antikorupcinę aplinką. 

9.4. informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos atvejus. 

  

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

10. Korupcijos prevencijos priemonių sritys yra:  

10.1. korupcijos rizikos analizė. 

10.2. korupcijos prevencijos programų rengimas ir tikslinimas. 

10.3.  Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano rengimas bendrovėje: 



10.4. teisės aktų antikorupcinis vertinimas. 

10.5. visuomenės informavimas apie Programos bendrovėje įgyvendinimą, taip pat darbuotojų mokymas. 

10.6. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas. 

11. Antikorupcinis švietimas: 

11.1. antikorupcinis ugdymas yra neatskiriama švietimo dalis, siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti 

pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą ir įgyvendinti korupcijos prevenciją; 

11.2. bendrovės internetiniame puslapyje skelbti informaciją apie bendrovės veiklą, bendrovės korupcijos 

programą ir jos įgyvendinimo planą; 

11.3. sudaryti galimybę piliečiams, pastebėjusiems korupcijos požymių, netinkamo pareigų atlikimo, elgesio 

ir aplaidumo bendrovės darbuotojų veiksmuose, pranešti apie tai el. paštu; 

11.4. bendrovės interneto svetainės puslapyje skelbti elektroninio pašto adresą bei telefono numerį, kuriuo 

asmenys galėtų anonimiškai pranešti apie darbuotojų galimus pažeidimus susijusius su bendrovės veikla. 

12. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas: 

12.1. tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų be vertinti pasiūlymus dėl korupcijos 

prevencijos, analizuoti pagrįstus įtarimus dėl bendrovės darbuotojų nusikalstamos veikos ir atlikti tyrimus 

pagal savo kompetenciją; 

12.2. gavus informaciją apie galimų ar korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant 

informuoti bendrovės vadovą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą bendrovės ir kituose teisės aktuose nustatytomis 

sąlygomis  ir tvarka; 

12.3. išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą, nedelsiant informuoti bendrovės vadovą ir 

nustatyta tvarka  apie tai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai; 

12.4. bendrovės interneto svetainėje skelbti informaciją apie bendrovės darbuotojams pareikštus įtarimus, 

padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. 

12.5. priemonės, susijusios su antikorupciniu darbuotojų mokymu ir informavimu apie nustatytą korupcinę 

veiką nurodyti programos priede Programos įgyvendinimo plane. 

 

IV. SIEKIAMI REZULTATAI 

13. Programa siekiama tokių rezultatų: 

13.1. mažinti korupcijos paplitimą; 

13.2. didinti nepakantumą korupcijai; 

13.3. gerinti kovos su korupcija sistemos valdymą; 

13.4. didinti visuomenės pasitikėjimą bendrove. 

 

V. ANTIKORUPCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

14. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja bendrovės direktoriaus įsakymais sudarytos kovos 

su korupcija koordinavimo komisija.  



15.  Korupcijos prevencijos programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas Programos priemonių 

įgyvendinimo planas, kuris yra neatskiriama šios programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas bendrovės 

direktoriaus įsakymu. 

16. Už programos įgyvendinimo priemonių plano, kuris yra šios Programos priedas, įgyvendinimą pagal 

kompetenciją atsako bendrovės direktorius. 

17. Ne vėliau kaip iki spalio 5 dienos, kovos su korupcija koordinavimo komisija apibendrina informaciją 

apie įgyvendinimo priemonių plano vykdymą. 

18. Kiekvienais metais Programa peržiūrima ir prireikus koreguojama, pildoma. Programos įgyvendinimo 

priemonių planas tikslinamas kasmet. 

 

 


