
KORUPCIJOS PREVENCIJOS AB „KIAULIŲ VEISLININKYSTĖ“ 

ĮGYVENDINIMO 2019-2021 METAIS  

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojai Įvykdymo terminas  Vertinimo kriterijai 

1 uždavinys 

Atskleisti ir pašalinti priežastis, sudarančias sąlygas galimai neskaidriai bendrovės 

darbuotojų veiklai 

1 Veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, 

nustatymas ir 

vertinimas 

Antikorupcinė 

komisija 

Kasmet III ketv. Nustatytos 

bendrovės veiklos 

sritys, kuriose yra 

didelė korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė. Atliktas 

veiklos srities 

įvertinimas dėl 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės. 

2 Atliktame vertinime 

dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymo pateiktų 

pastebėjimų, 

padėsiančių sumažinti 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybę, 

įgyvendinimas  

Atitinkamų 

veiklos sričių 

vadovai, kurių 

skyriuose 

pateikti 

pastebėjimai 

Iki kitų metų III ketv. Įgyvendinus 

pastebėjimus, 

sumažinta 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė 

2 uždavinys 

Sumažinti korupcijos prielaidas bei apraiškas bendrovėje 

3 Darbuotojų viešųjų ir 

privačių interesų 

deklaravimo kontrolė. 

Antikorupcinė 

komisija 

Nuolat  Pakankamos 

bendrovės 

darbuotojų žinios, 

kaip išvengti 

interesų konflikto 

4 Interneto svetainėje 

skelbti nuorodas, kur 

kreiptis susidūrus su 

korupcijos apraiškomis 

Antikorupcinė 

komisija 

Iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

įdėti nuorodas į 

www.kiauliuveislininkyste.lt 

Skelbiama 

informacija, kur 

galima kreiptis 

susidūrus su 

korupcijos 

apraiškomis 

3 uždavinys 

Ugdyti darbuotojų patikimumą, lojalumą ir sąžiningumą 

5 Naujai įsidarbinusių  

bendrovės darbuotojų 

supažindinimas su 

darbuotojų elgesio 

kodeksu 

Antikorupcinė 

komisija 

Ne rečiau kaip 1 kartą per 

metus (apimant visus 

darbuotojus) 

Mokymai 

4 uždavinys 

Įtraukti visuomenę į bendrovės vykdomą korupcijos prevenciją 



6 Skundų, pranešimų ir 

apklausų būdu gautos 

informacijos dėl 

galimai korupcinio 

pobūdžio veikų 

nagrinėjimas 

Antikorupcinė 

komisija 

Pagal poreikį Visuomenės 

bendradarbiavimo 

skatinimas siekiant 

pašalinti galimas 

korupcijos 

apraiškas 

bendrovėje 

5 uždavinys 

Informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos atvejus 

7 Bendrovės vadovo 

informavimas, gavus 

pranešimą apie galimą 

korupcinio  pobūdžio 

veiką bendrovėje 

Antikorupcinė 

komisija 

Gavus pranešimą nedelsiant Pateiktų pranešimų 

skaičius 

8 Specialiųjų tyrimų 

tarnybos informavimas 

telefonu gavus 

pranešimą apie galimą 

korupcinę veiką 

bendrovėje 

Direktorius Gavus pranešimą per 3 

darbo dienas 

Perduotų pranešimų 

STT skaičius 

9 Informacijos apie 

bendrovėje nustatytus 

korupcijos atvejus, 

skelbimas bendrovės 

interneto puslapyje. 

Direktorius Per 10 darbo dienų gavus 

pranešimą 

Paskelbtų 

informacijų 

skaičius 

 


