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UAB,,VARENOS Sil.UiVTA."
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

1. UAB ,,Vardnos Siluma" (toliau - Bendrove) korupcijos prevencijos programos (toliau -
Programa) paskirtis - uZtikrinti ilgalaikg, veiksming4 ir krypting4 korupcijos prbr&ncij4 bendroveje.

2. Programa parengla vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu,

Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcij a2015-2025 metq programa, patvirtinta Lietuvos

Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 ,,DeI Lietuvos Respublikos

nacionalines kovos su korupcij a 2015-2025 metq programos patvirtinimooo bei 2016 m. geguZes 31

d. Varenos rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T-VIII-377 ,,Del Varenos'rajono savivaldybes

20| 6-20 18 metq korupcij os prevencij os programos patvirtinimo".

3. Programa ir jos igyvendinimo priemones pades uZtikrinti skaidresng, veiksmingesng,

kryptingesngirnuosekli4korupcijoSpIeVencijosirantikorupcinio5vietimosistem4'.

4. Programa pagrista teisetumo, bendradarbiavimo, s4Ziningumo ir skaidrumo priiciilais.

5. Programoje varlojamos s4vokos apibreZtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos

istatyme ir kituose teises aktuose.

6. Programai fgyvendinti yra parengiamas Bendroves Programos igyvendinimo priemoniq

planas.

II. APLINKOS ANALIZE

7. Korupcij a yra vienas i5 pavojingiausjg socialiniq rei5kiniq, kbfantis gresmg Zmogaus

teisdms, demokratijai ir teisinei valstybei, iSkreipiantis socialin! teisingumq, konkurencij4, verslo

s4lygas, maZinantis ekonomikos augim4, keliantis pavojq valstybes valdymui, valstybes ir

savivaldybes institucijq bei Zmoniq veiklos stabilumui ir visuomenes moralei. Sis rei5kinys

pirmiausiai sietinas su pernelyg dideliu biurokratijos ir reglamentavimo mastu bei sprendimq

diskrecijos ir atskaitingumo pusiausvyros nebuvimu. Bendroves korupcijos prevencijos priemones

turi buti nukreiptos i teisinio reglamentavimo tobulinim4, korupcijos galimybit4 malinimq,

atsakomybes uZ korupcines veikas igyvendinim4 bei kitq svarbiq ir reikalingq veiksmq atlikim4.

8. Korupcij4 s4lygoja nedarbas, santykinai maLi allyginimai; netobula motyvacine karjeros

sistema, teises aktq neapibreZtumas, dainas jq keitimas ir kolizijos, kontroles sistemq, teisiniq

procedlrq ir priemoniq netobulumas, visuomenes nariq poZiDrio i korupcij4 prie^Staringumas,

pakantumas korupcij ai ir pasyvumas antikorupcinej e veikloj e.



9. Viena i5 pagrindiniq kliudiq, uZkertandiq keli4 gyventojams aktyviau prane5ti apie

korupcij4, yra baime del padarinirl ir isitikinimas del tokiq veiksmq neperspektyvumo, nes korupcijos

atvejus yra labai sunku irody'ti.

10. Siekiant ilgalaikiq tikslq maLinant korupcijos pasirei5kimo galimybg, tikslinga vykdyti

kornpleksines antikorupcines priemones bendroves veikloje,

III. PROGRAMOS TIKSLAS. UZDAVINIAI IR IGYVENDINIMO
PRIEMONES

11. Programos tikslas - vykdy'ti krypting4 korupcijos prevencijos politikE, uZlikrinti

bendroves veiklos skaidrum4 ir vie5um4, nustatyti korupcijos galimybes ir aprai5kas bei jas

savalaikiai pa5alinti.

12. Korupcijos prevencijos igyvendinimo uZdaviniai teisinemis, organizacindmis,

ekonominemis ir socialinemis priemonemis uZtikrinti tinkamq bei veiksming4 korupcijos prevencijos

organizavim4, igyvendinim4, prieZi[r4 ir kontrolg. Taip pat skatinti nepakantum4 korupcijai ir itraukti

i korupcijos prevencij4 visuomeng.

1 3. Korupcij os prevencij os igyvendinimo priemones :

13.1. korupcijos pasirei5kimo tikimybiq bendroveje analiz1 ir savalaikis reagavimas;

13.2. bendroves veikl4 reglamentuojandiq teises aktq antikorupcinis vertinimas.(leises aktq

analize korupcijos prevencijos aspektu) bei pasiulymq del Siq teises aktq tobulinimo teikimas;

13.3. bendroves veikl4 reglamentuojandius teises aktq vykdymo skaidrumo uZtikrinimas;

1 3.4. antikorupcines kultfiros bendrovej e ugdymas;

13.5. nei5vengiamos atsakomybes uZ korupcinius veiksmus principo igyvendinimas;

13.6. i5 fiziniq ir juridiniq asmenq gaunamq skundq (pra5ymq, pareiSkimq ir kt.) analize;

13.7. glaudesnio ir aktyvesnio bendradarbiavimo su visuomene, ugdant visuomenes nariq

pilieting s4mong ir nepakantum4 korupcijai, skatinimas.

IV. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

14. Programa siekiama sekandiq rezultatq:

1 4. 1 . sumaZinti korupcij os pasirei5kimo tikimybg;

| 4.2. padidinti nepakantum4 korupcij ai;

I 4.3 . pagerinti korupcij os prevencij os bendrovej e organizavim4;'

14.4. padidinti visuomenes pasitikejim4 bendroves teikiamomis paslaugomis.

15. Korupcijbs prevencijos bendroveje prograrnos, jos igyvendinimo priemoniq vykdymas ir

kontrole vertinami pagal sekandius rodiklius :

15.1. atliktq korupcijos pasirei5kimo tikimybes vertinimq skaidiq; r-'

15.2. bendroves veikl4 reglamentuojandiq teises aktq antikorupciniq vertinimq (teises aktq



analize korupcij o s prevencij o s aspektu) skaidiq;

15.3. ivykdytq programos igyvendinimo priemoniq plano priemoniq skaidiq;

15.4. neir,ykdytq programos igyvendinimo priemoniq plano priemoniq skaidiq;

15.5. programos igyvendinimo priemoniq plano igyvendinimo nustatytais terminais;

15.6. asmenq, bendroveje vykdandiq korupcijos prevencijos ir kontroles funkcijas, skaidiaus

pokyti;

15.7. parcngtq naujq ir atnaujintq korupcijos prevencijos programq ir igyvendintq programos

priemoniq skaidiaus pokyti;

15.8. asmenq, prane5usiq apie korupcinio pobUdZio teises paZeidimus, skai.diaus pok)'ti;

15.9. i5tirtq paZeidimq, susijusiq su korupcija, skaidiq;

1 5. 10. anonimi5kq ir oficialiq praneSimq apie itariamus paZeidimus skaidiq;

15.1 1. specialiq straipsniq spaudos leidiniuose, praneSimq radijo, televizijos laidose,

konferencij oseo seminaruose, darbo posedZiuose skaidiq;

15.12. organizuotq korupcijos prevencijos dienq, savaidiq bei menesiq kampanijq skaidiq.

16. Kiekviena konkreti programos igyvendinimo priemoniq plano priemone vertinama pagal

' programos priemoniq plane nustatytus vertinimo kriterijus.

V. PROGRAMOS IGYVENDINIMO STEBESENA, ATSKAITOMY^,BE IR
ATNAUJINIMAS

tZ. SioS korupcijos prevencijos programos nuostatas (os igyvendinimo priemones) vykdo

bendrove.

18. Korupcijos prevencijos programos igyvendinimo bendroveje kontrolg, metodines

pagalbos teikim4 korupcijos prevencijos klausimais vykdo Varenos rajono savivaldybes tarybos

antikorupcij os komisij a.

19. Programai igyvendinti sudaromas Prggramos igyvendinimo priemoniq planas, kuriame

nustatomos jos igyvendinimo priemonds, atsakingi uZ priemones igyvendinim4 asmenys, ivykdymo

terminai, nurodomi laukiami rezultatat ir vertinimo kriterijai.

20. Programos igyvendinimo priemoniq plano vykdymo stebesen4 nuolat atlieka bendroves

direktoriaus isakymu sudaryta antikorupcine komisija.

2l.UZ Programos igyvendinimo priemoniq plane numatl.tq priemoniq igyvendinimqpagal

kompetencij4 atsako priemoniq plane nurodyi asmenys.

22. Kiekvienais metais Programa ir Programos igyvendinimo priemoniq planas perZi[rimi ir

prireikus koreguojami' 
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