PATVIRTINTA
UAB ,,Roki5kio autobusq parkas" direktoriaus
2020 m. spalio 19 d. isakymu Nr.02-02-73

uZDARosIos AKCINES BENDRoVES,,RoKISKIo AUToBUSU pARKAs"
2O2O_2025 METU KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB ,,Roki5kio autobusq parkas" (toliau - Bendrove) 2020-2025 metq kovos su
korupcija programa (toliau - Programa) parengta atsiZvelgiant vadovaujantis Lietuvos
Respublikos nacionalines kovos su korupcija 2015-2025 metq programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu NT.XII-1537 ,,Del Lietuvos
Respublikos nacionalines kovos su korupcija 2015-2025 metq programos patvirtinimo",
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu \Zin., 2002. Nr.57-2297), Lietuvos
Respublikos 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr.1601 ,,Del korupcijos rizikos analizes atlikimo
tvarkos patvirtinimo".
2. Programos tiksias-uZtikrinti veiksming4 ir krypting4 korupcijos prevencijos ir
1.

kontroles sistem4 Bendroveje.
3. Programa pades vykdyti krypting4 korupcijos prevencijos politik4, o Priemoniq
planas-uZtikrinti skaidresng, veiksmingesng ir vieSesng Bendroves veikl4.
",
4. Programoje vartojamos s4vokos:
Korupcija
bet koks darbuotojo, neatitinkantis jiems suteiktq igaliojimq ar
nustatytq elgesio standartrl, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems
asmenims ir taip pakenkiant asmenll ir Bendroves interesams.
Korupcijos rizikos veiksniai - prieZastys, s4lygos, ivykiai, aplinkybes, del kuriq
gali pasireik5ti korupcij os rizika.
Korupcinio pobiidZio teis6s paieidimas
darbuotoj
darbo drausmes ar
tamybinis nusiZengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant
turtines ar kitokios asmenines naudos (dovanos, paZado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui
priimant, kai tai daroma piktnaudZiaujant tamybine padetimi, vir5ijant
taip pat
lgaliojimus, neatliekant pareigq, paLeidiiant vie5uosius interesus, taip pat korupcinio
pobDdZio nusikalstama veika.
5. Kitos Programoje vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos fstatyme ir kituose istatymuose apibreZtas s4vokas.
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II. PROGRAMOS SIEKIAMI REZULTATAI
6. Programos tikslas - Salinti prielaidas korupcijai Bendroveje atsirasti.
6.1. maZinti korupcij os paplitim4;
6.2. didinti visuomenes pasitikejim4 Bendrove;

'

6.3, nustatyti korupcijos pasireiSkimo tikimybg

ir

priemones nustatytiems

korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar paSalinti;
6.4. ultikrinti efektyvq Prograrnos, jos priernoniq plano igyvendinim4;
i5samq korupcinio pobudZio teises paZeidinq
6.5. uZtikrinti greita
atskleidimo ir tyrimo, garantuojant paZeidejo atsakomybes neiSvengiamum4;
6.6. visokeriopai ginti Bendroves klientq ir darbuotojq teises ir laisves.

ir

7. Korupcijos prevencijos bendrosios priemones:
7.1. korupcijos rizikos analize Bendroveje;
7.2. korupcijos prevencijos programos parengimas ir tikslinimas;
7.3. nustatytq korupcijos atvejq pavieiinimas.

III. KORUPCIJOS SITUACIJOS ANALIZN, INTORM,I,VIMAS APIE GALIM,{
KORUPCTN4 VErKLA
8. UZ korupcijos prevencij4 atsako administratore-kasininke Asta Badiuliene.
9. Bendroves veiksmq seka, nustatant korupcijos pasirei5kimo tikimybg, i5destyta
Programos 1 priede: ,,UAB Roki5kio autobusq parko korupcijos prevencijos 2020-2025
metq Prograrnos lgyvendinimo priernoniq planas".
10. Korupcijos prevencijos Programos ir jos igyvendinimo priemoniq plano
rengimas Bendroveje:
l0.l.Bendrove parengia korupcijos prevencijos Program4 ir jos lgyvendinimo
priemoniq plan4;

10.2. terminai nurodyti korupcijos prevencijos Programos igyvendinimo
priemoniq plane.

Antikorupcinis Svietimas:
I I . I . antikorupcinis ugdymas yra neatskiriama Svietimo dalis, siekiant
puoseleti asmens dorovg, ugdyti pilieti5kum4, asmens teisiq ir pareigq visuomenei ir
valstybei samprat4 norint igyvendinti korupcijos prevencij4l
I 1.2. Bendroves internetiniame puslapyje skelbti inlormacijq apie imones
veikl4;
1 1.3. sudaryti galimybg piliediams, pastebejusiems korupcijos poZymiq,
netinkamq pareigq atlikimo, elgesio ir aplaidumo Bendroves darbuotojq veiksmuose. apie
tai prane5ti ra3tu - PaneveZio g. 7', Roki5kis,LT-42163, el.pa5tu: info@rokiskioap.lt, LodLiu
- tel. 8-45 8-3 1363;
I 1.4. gavus informacijos del galimq korupciniq veikq, turindiq nusikalstamos
veiklos poZymiq, nedelsiant informuoti Bendroves direktoriq.
12. Nustatytq korupciniq atvejq paviebinimas:
12.1. Bendrove i5kart privalo pavie5inti nustatytus korupcijos atvejus;
12.2. Bendroves interneto svetaineje skelbti informacij4 apie Bendroves
darbuotojams pareik5tus ftarimus, padarius korupcinio pobldZio nusikalstamas veikas.
13. Bendroves veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiSkimo tikimybe:
13.1. prekirl, paslaugq ir darbq vie5ieji pirkimai;
1

1.

3.2. efektyvus Bendroves le5rl panaudoj imas;
13.3. uZsakomqjq reisq uZsakymq priemimas.

1

14. Nevykdant veiksmingos

ir

kyptingos korupcijos prevencijos,

galimos

korupcijos Bendrovej e pasekme:
14.1. pabloges teikiamq paslaugq kokybe bei paslaugq prieinamumas;
14.2. sumaLes klientq pasitikejimas Bendroves teikiamomis paslaugomis.

IV. PROGRAMOS IGYVENDINIMAS, STEBESENA IR ATSKAITOMYBE

15. Korupcijos prevencijos Programos uZdaviniams igyvendinti sudaromas
programos priemoniq igyvendinimo planas, kuris nustato priemones, tikslus, jq vykdymo
terminus bei vykdytojus.
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16. Korupcijos prevencijos Programos lglrvendinimo priemoniq planas yra
neatskiriama Sios programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas Bendroves direktoriaus
isakymu.

V.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Sio apra5o nuostatas igyvendina UAB Roki5kio autobusq parko darbuotojai.

